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Om den oxalsyiade ch romoxidens

dubbelsalter

;

af

N. J. BERLIN.

Bland chromox idens i idlmanliet föga kända före-

ningar synas de uxalsvra(Je dubbelsallei na h am-
för de andra föi Ijena uppmärksaniliet dels der-

(öre, att hos de få, som aro kända, ovanliga för-

licillanden till reagentier blifvit iakttagna oeh till

tölje deraf en och annan äfventyrlig hypothesuni
deias saniinansäLlning blifvit framkastad och re-

producerad, dels flerföre, att de äro bland de få

chroni(j\idsalter , hvilka kunna eihållas kristalli-

serade. Den undersökning af dem, som jag till

följe deraf föietagit, och hvars resultater jag har

äran härmed meddela Kongl. Vetenskaps-Akade-

mien, utgör en del af de försök öfver chromoxid-
salterna i allmänhet, hvilka jag, såvidt tid och

tillfälle medgifva, ärnat fullfölja, särdeles med af-

seende på chromoxidens egenskap att existera un-

der olika modifikationer.

Det salt af denna klass, som först blef be-

kant, var det, såsom det säges, af Gregory upp-
täckta, blå oxalsyrade chromoxldkalit. Detta salt

väckte snait uppmärksamhet dels för vissa af

Brewster iakttagna optiska förhållanden, men i

synnerhet derföre, att utur dess lösning h varken

chromoxiden fälldes af alkalier (såsom det upp-
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gals) eller oxalsyiiin af kalksaller. Icke deslo-

mindre finnas i de kemiska läru- ocli bandböc-
kerna såväl beredningen af som egenskaperna bos
detta salt oriktigt ocb ofullständigt uppgifna.

Nyligen bar Croft beskrifvit ett rödt dubbelsalt

med mindre kalibalt än som finnes bos det blå;

ocb äfven Malaguti bar nästan samtidii>t beskrif-

vit ett dylikt, b vars sammansättning finnes an-

g;ifven olika i Llnstitut N:o 450 ocb i Coraptes

rendus T. 16, ocb bvaruti ban anser finnas en

ny af cbrom, kol ocb syre bestående syra.

Dessa äro de enda oxalsyrade dubbelsalter

af cbromijxid, bvilka, så vidt jag känner, bittills

äio framställda ocb beskrifna. Till dem får jag

nu lägga dubfielsalter af natron, ammoniumoxid

,

kalk, talk, blyoxid ocb silfveroxid.

Innan jag öfvergår till dessa salters beskiif-

ning torde böra nämnas några ord om det cbrom-
oxidbj^drat, bvilket, för framställandet af vissa

bland dem, blifvit användt.

Framställandet af ett rent cbromoxidbydrat
är förenadt med vida större svåiis^beler än man
i allmänbet synes tro; utfäller n»an. detsamma
med ammoniak, så får man en fällning, b vilken

aldrig kan så tvätlas, att den icke innebåller en

anmäi kningsvärd q vantitet af fällningsmedlet ; bi u-

kar njan åter till utfallningen kaustikt kali, så

innebåller det fällda bydratet, äfven efter den

ibärdigaste uUvätUiing, ej obetydligt kali, bvil-

ket bäst synes deraf, att den glödgade fällningen,

öfvergjuten med vatten, deråt meddelar en gul

färg. Ammoniakhahen kan väl genom up()be[t-

ning atlägsnas; men då delta icke läter verkställa

sig ulan vid den temperatur, \id b vilken äfven

bj^drat vattnet borlgår, så förlorar oxiden dervid

egenskapen att med lältbet lösas i syror.



3

Det hycli al, som till röljande iöi sök blil vit iiii-

väadt, har derföre aldrig vai it fuUkomiigt fritt fraii

alkali; likväl har j.«g icke kunnat lonuärka något

inQylande deraf på de dernied fiainslällda sal-

lerna; men vid den qvantitativa bestämningen

har det varit nödvändigt att, så ofta kali blifvit

användt såsoQ:i fällningsmedel, åter lösa det tvät-

tade hydratet i chlorvätesyra , afdunsta lösningen

till den fria syrans förjagande samt derefter fälla

med ammoniak så jemt som möjligt. Vid denna
utfällning, hvai vid ofta en poi tion chromoxid,

under form af dubhelsalt, stannar upplöst i den
amnioniakaliska vätskan, måste den fria ammoni-
aken genom aftlunstning föi jagas, innan fdtre-

ring sker.

Men denna förnyade utfällning oaktadt fås

chromoxiden sällan eller aldrig fri från kali; ty

den medtager deraf, äfven då den utfälles med
ammoniak, såvida ett kalisalt derjemte finnes när-

varande i lösningen.

Följande method har blifvit använd vid hy-
dratets framställande: surt chromsyradt kali —
det i handel foi ekon)mande innehåller spår af ler-

jord och jernoxid samt något mangan och talk,

tillsammans utgörande ungefär en procent — re-

nas genom omkrislallisering och upplöses i vat-

ten. Till den kokheta och koncentrerade lösnin-

gen sättes alkohol och chlorvätesyra , hvaraf chrom-
syran reduceras under bildning af aldehyd och
andra produkter af alkoholns oxidation. Den
giöna lösningen af(Junstas till torrhet dels för att

aflägsna den öfverflödiga syran, dels för alt der-

under fulkomligare reducera chromsyran. Åter-

stoden upplöses i vatten och fälles med ammo-
niak; fällningen måste utvättas med vaimt vatten

och mycket länge, så väl för attaflägsna chlorkalium
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som för alt sönderdela den chiomsyiade chrom-
oxid, hvars bildning icke fullkomligt kan und-
vikas och till följe hvaraf tvättvattnet har en gul

färg. Efter torkning innehåller det sålunda be-

redda hydratet likväl ännu en liten poi tion ch rom-

sy ra , h vårföre detsanmia med saltsyia utvecklar

chlor; det måste deiföre upplösas i saltsyra, lös-

ningen måsle kokas så länge den luktar af chlor

och kan derefter utfällas med kali eller animo-

niak, i förra fallet, såsom bekant är, med till-

hjelp af värme.

Oxalsyrad chromoxid synes med de oxalsy-

rade enatomiga baserna gifva trenne serier af sal-

ter, hvaiuti en atom af chromoxidsaltet är före-

nad med en, två eller tre atomer af den enato-

miga basens salt. Det har likväl icke lyckats

mig att med någon enatomig bas erhålla sal ter

i alla tre serierna.

Dessa saltei s lösningar äro i någorlunda kon-

centreradt tillstånd möikt körsbärsröda eller mörkt

blågröna, sedda i eldsljus och i genomseende all-

tid körsbärsfärgade ; vid upphettning blifva de

alla gröna, men återtaga vid afsvalning sin förra

färg. De ki istallisera nästan endast genom fri-

villig afdunstning och aldrig under afdunstning

vid en högre temperatur, utan intorka till gröna,

gumn)ilika öfverdiag, hvilka lätt aflossas från af-

dunstningskärlet och der vid springa sönder i

smärre bitar. Dessa förhållanden svnas bero på
chromoxidens öfver^ån" till olika modifikationer.

1 . Kalisalter.

Blått oxalsjradt chromoxid-kali. Detta salt

erhålles antingen då tvåfallt oxalsyradt kali kokas
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niéd vatten och chromo\idhydral i öfverskott , så

länge något af det sednare upplöses, h varefter

den blAi^röna lösninoen lemnas att ki istallisei a

;

eller ock om 19 delat- (1 a t. v,) surt chromsy-
radt kali löses i 5-6 delar vatten ocli till den
kokheta lösningen sattas 55 delar (7 at. v.) kri-

sti I liserad oxalsyra samt, när den der vid upp-

komna ut vecklingen af kolsyi egas uppliöi t, 23 de-

lar (2 at. v.) neutralt oxalsyradt kali. Var lös-,

ningen i sednare fallet tillräckligt koncentrerad,

anskjuler sallet vid afsvalning. I bada fallen

måste det lenas genom omkristallisering.

Saltet anskjuter, vare sig genom aidunslning

eller afsvalning, i stundom ganska stora ocli re-

diga, svarla, glänsande kristaller, h vilkas färg

egentligen är hlä, men såsom sådan framtiäder

endast då tniuiare kanter af kristallerna betrak-

tas mot dagen. Kristallernas foi ni är ett rliom-

biskt [)risina med tvåsidig tillsj)etsning ; de tvenne

trubbiga kanteina af pi ismat äi o st undom ersatta

af ett plan, så att prismat blir sexsidigt.

För sin upplösning fordrar detta salt något

mindre än 5 delar vatten af 4-15", men löses i

en mycket mindre qvantitet kokande vatten. I

alkohol är det olösligt, h vårföre det ur sin lös-

ning i vatten deraf ntfälles under form af ett

giönt pulver. De blå kristallernas pulver är grön-

blått. Lösningen i vatten fälles icke af ammo-
niak ej hellei af chloicalcium förr än efter någon

tids förlopp; af kaulikt kali fälles den vid upp-

hettning. Kalk välten och barytvatten åstadkom-

ma deri fällningai-, h vilka bestå af en blandning

at ch romoxid hy drn t med oxalsyi ad kalk eller baryt.

Ehui u såväl Graham som Mttscherlicfi redan

angifvit detta salts sammansättning, har jag dock

repeterat dess analys och funnit deias uppgift riktig.
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1.082 gr. sak gaf 0.176 chrumoxid och 0.497

chloi kalium = 0.3i4 kali. Den räknade samman-
sältningen (kolets atomvigl = 75 12, och chromens

= 351.815) blifver enligt formeln 3 Ké+Cr€'+6H
kali 28.78 funnet 29.02

chromoxid . . 16.31 .... 16.26

oxalsyra . . . 43.93

vatten .... 10.98

100.

Saltet fatiscerar vid uppvärmning och faller

sönder till ett grönblått pulver; vid -f-lOO^^qvar-

håller det ännu en atom vatten, h vilken utan

saltets sönderdelning boitgär vid +120^
Rock oxahjradt chromoxid-kaU. Croft

har först visat detta salts tillvaro och sättet för

dess framställande, hvilket bäst sker sålunda,

att till en koncentreiad kokande lösning af kali-

bichromatiiättes oxalsyra i sn}å portioner och lös-

ningen, sedan all utveckling af kolsyra upphört,

öfverlemnas till ki istnllisation. Till 19 delar bi-

chromat (1 at. v.) tagas 55 delar (7 at. v.) kri-

stalliserad oxalsyra, af h vilka f ålgå for ch rom-
syrans reduktion. Den i värme nästan svartgro-

na lösningen blir vid afsvalning röd violett, lik

körsbärssaft, och afsätter, om den är tillräckligt

koncentrerad, efter några dagar på botten af kär-

let en skorpa af granatröda kristallkorn, h vilka,

renade genom omkristallisering, bilda antingen

Iresidiga flittror eller en af k ristall nål a i' samman-
väfd skorpa.

Samma salt bildas äfven då chromoxidhydrat
med tillhjelp af värme upplöses i en lösning af

fyrlallt oxalsyradt kali, och erhalles ofla blan-

dadt med det blå dubbelsaltet då chromoxidhydrat

Phil. Mag. XXI. 197.
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upplöses i (Jet i handel fot ekuiiirnaiide acelosell-

saltet, livilket ofla är en blandning af qvadri-

och bioxalat.

Prul". O. L. ERD>rA>'N nieddelade mig forliden

sommar en porlioii af samma salt, hvilket han
erhållit vid ett foisök att, enligt uppgiften i nå-

gra Liiruhöcker, bereda det blå saltet genom kali-

bichion)atets reduktion med oxalsyra.

Del salt, som Malaglti ••) framställt och be-

skrifvit, synes äfven vara identiskt med det ifrå-

gavarande.

Det röda oxalsyiade chiumoxid-kalit synes

tillhöra det ihoniboidala svsl<!met oeh bildar,

säsom redan är nänull, tiesidiga ililtior eller af

små piismei" sammanväfda skorpor; färgen är

violettröd ellei' granalrod och kristallerna mer
eller mindre genomskinliiza, allt efter deras min-
dre eller slörre storlek. I kokande vatten löses

det i alla forhållanden; af kallt vatten fordrar

det 10 delai" vid +15*^ för att upplösas, men
kan, då en varm lösning får afsvalna, hålla sig

upplöst i en mycket mindre qvanlilet. Vid af-

(linistning i viiime kristalliserar saltet ej, utan

inturkar till ett "rönt öfverdrasf. I alkohol är...
det oloslii^t, och utfälles ur sin lösning i vatten

dermed såsom ett ljusrodt kristallpulver, hvilket

synes vaia ett salt med mindre vattenhalt, eme-
dan detsamma, i beröring med lotten, upptager

vatten, tlyter tillsammans och bildar en granat-

röd massa. Vid hastig uppvärmning halfsmälter

saltet vid +100*^ till en svartgrön seg massa ; sker

uppvärmningen långsamt bbr det rosenrödt och

ogenomskinlii^t. I båda fallen bortgår k ristall vat-

ten, hvaraf saltet ännu vid +150'^ q vai håller en del.

*) LTijstitut N:o 450, p. 279. Jfr Comptes rend. XVI.
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I. 1.726 gr. sak gåfvo 0.301 cliromuxid och

0.343 chloi kalium =0.217 kali.

II. 1.072 gåfvo 0.230 chromoxid och 0.213 chlor-

kalium =0.ii8 kali.

III. 0.6795, upphettade i retort, gåfvu 0.167

vatten; nr återstoden i retorten erhölls O.läO

chromoxid.

IV. 0.7185 gåfvo, vid rörbränning med kop-

paioxid, 0.1905 vatten och 0.3475 kolsyra =0.2847

oxalsy ra.

V. 0.5602 gåfvo 0.1485 vatten och 0.2725 kol-

syra = 0.223 oxals3'ra.

YL 0.7122 gåfvo 0.1857 va t Len och 0.347 kol-

syra = 0.2842 oxalsyra.

Dessa försök beräknade i procent hafva gifvit

I. II. III. IV. V. VI.

Kali .... 12.57 12.87 . .

Chromoxid 20.92 21.46 2'2.07

Oxalsyra 39.62 39.81 39.90.

Vatten .......... 24.58 26.51 26.51 26 07.

Häraf svnes, att saltet har den af Groft iipp-

gifna sammansättningen, h vilken detsamma ock-

så, till följe af sitt bildningssätt , bör eg^, nem-

ligeii K€+Ci€^ I afseende på vattenhalten, hvil-

ken af Croft uppgifves lill 12 atomer och af

Malaglti till 8 atotner, instämma vissei ligen de

genom analyserna funna qvantiteterna af kali och

chromoxid nära med Crofts antagande, hvilket

deremot motsäges af den funna oxalsyians och

vattnets mängd. Det öfverskott af vatten , utöfver

hvad 10 atomer f(jrdra, som i de tre sednaie

analyserna erhållits, hiirrör derilran, att jag in-

nan förbränningen ej vågat torka blandningen af

salt och kopparoxid på vanligt sätt, emedan sal-

tet då förlorat en obestämd qvanlitet vatten.

Enligt formeln kc+ f:ri:'+10H skulle saltet bestå af
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Kali .... i:i05.

Chiomoxid 92.21.

Oxalsyra . 39.85.

Vatten . . 24.89.

100.

Med 12 atomer vatten skulle saltet innehålla

37 94 oxalsyra och 28.46 vatten. Vid +120° bort-

gå 17.3 vatten, h vilken förlust motsvarar 7 atomer.

Något dubhelsalt med 2 at()mer oxalsyiadt

kali på en atom oxalsvrad chromoxid har jag,

lika litet som Croft, kunnat framställa.

2. Natronsaiter.

Blått oxalsjradt chromoxid-natvon bildas

då chromoxidhydrat kokas med vatten oeh oxal-

syradt na tron samt oxalsyra, i det forhällande

att dessa bilda bioxalat, så länge något af hy-

dratet löses. Lösningen liknar motsvarande kali-

saltets, men afsätter icke kristaller föiT än den

genom frivillig afdunslning blifvit syrupsi jock.

Saltet bildar sexsidiga taflor eller låga pris-

mer hörande till det rhombiska systemet, oför-

änderliga i torr luft, i genomseende vackert blå,

i leflekteiadt ljus svarta, h vilka lösas i vatten

med yttersta lätthet; ur valtenlösningen afskiljer

alkohol det upplösta under form af en grönblå

tjockflytande vätska.

I anseende till svårigheten att vederbörligen

befria detta salt från moderlut, har jag ej bestämt

dess vattenhalt, men väl sammansättningen i öf-

rigt, hvaraf synes att detsamma på 3 atomer

natron innehåller 1 atom chromoxid och att dess

sammansättning således bör uttryckas med

3NaC+GiC^+xH.
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Blåviolett oxalsjradt chromoxid-natron.
Blandas en lösning af det föregående saltet med
en lösning af oxalsyrad chromoxid, så afsätta sig

ur blandningen under frivillig afdunstning små
blå violetta kristallkorn och flittror, h vilka ej så

lätt som föregående salt lösas i vatten ocb hvilka

i torr luft vittra och blifva violettlöda. De in-

nehålla på 2 atomer natron en atom chromoxid
och deras sammansättning torde få uttryckas med

2Na€+'€iCVxH.
Något natronsait, svarande mot det röda ka-

lisaltet, har det icke Ivckats mig att framställa.

Deremot har jag en gång erhållit en liten qvan-
titet af ett rödviolett salt, krislill isei adt i rhom-
biska sexsidiga taflor, likasom det blå natronsal-

tet, men som på 1 atom chromoxid höll mer än

1 atom natron, emedan det efter glödning i öppen
luft fräste m.ed saltsyra. Detta salt har jag sedan ej

kunnat erhålla och förmodar, att det har det blå

saltets sammansättning, men en annan vattenhalt

,

emedan det afsatte sig ur det blå saltets ej fullt

rena lösning.

3. Ammoniumoxidsalter.

Blå oxalsyrad chj^onioxid-ainnioniumoxid.

Detta salt erhålles j)å lika sätt, som det blå na-

tronsaltet af chromuxidhydrat som kokas med en

lösning af oxalsyra och oxalsyrad ammuniumuxid
i sådant förhållande att dessa bilda bioxalat. Den
blågröna lösningen gifver under frivillig afdunst-

ning inga kristaller förr än den blifvit sviups-

tjock och intorkar då vaidigen på en gång till

en af blå slinimerlika blad bestående saltmassa.

Då det lyckas att erhålla saltet anskjutet i mo-
derluten bildar det blå, st jernforniigt samman-
grupperade blad. Det löses med största lätthet
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i välten, och fordrar vid +15° 1 ^rdel till upp-

lösning samt vid +100^ ännu mindre. Vid upp-

värn)ning förlorar det vatten och blir ljusblått

ogenomskinligt; vid upphettning till en högre

temperatur sönderdelas saltet och chromoxiden

återstår med bibehållande af de bladioa kristal-

lernas form.

1.251 af saltet gåfvo 0.243 chromoxid =19.42

procent.

0.846 afgåfvo vid +100"" 0.096 vatten =11.34

och lemnade 0.168 chronioxid =19.86 pi ocent.

Den funna chromoxid halten instämmer full-

komligt med en beräknad vattenhalt hos saltet af

4 atonjer, men då denna vattenhalt uti^ör endast

8.76 j)roctnt och den erhållna vatteidialten utgör

11.34, torde det vaia rättare att antaga en vat-

tenhalt hos saltet af 5 atomer, då det skulle

innehålla 10.72 vatten och 19.13 chromoxid. Foi-

meln bl i f v er då

3NIl^€+'CrC^+5i4.

Röd oxalsjrad chromoxid-ammoniumoxid.
Reduceras en koncentrerad lösnin»: af ammonium-
oxidbichromat med oxalsyra, så erhälles en lös-

ning, som fullkomligen liknar det löda kahsaltets

och som under enahanda omständighetei- afsätter

ett salt, hvilket i alla delar liknar kalisaltet till

utseendet, men är något lösligare i vatten , hvaraf

det vid +15° fordrar 5 delar för att upplösas.

Stundom fås det dock i mera glänsande och ge-

nomskinliga, gianatiöda kristaller.

Saltet fatisceiar vid uppvärmning och blir

ljusrödt, ogenomskinligt; vid upphettning till

högre temperatur sönderdelas det med häftighet

och lemnar pulverformig chromoxid. De analy-

tiska försöken hafva gifvit 24.40 och 25.03 chrom-
oxid, hvilket leder till formeln
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enligt hvilken sallet skulle hålla 24.89 procent oxid.
Det synes som skulle ännu ett hithörande

dubbeltsalt existera, hvilket är basiskt. Om man
nemligen till en lösning af oxalsyrad chromoxid
sätter ammoniak, och hvaraf ingen fällning upp-
kommer, så intorkar blandningen till en grönblå,
efflorescerande salt massa.

4. Kalksalt,

Oxalsjrad chromoxid-kalk. Deltasalt, h va rs

egenskap, att under vissa omständigheter vara

lösligl i vatten, är orsaken till den oxaisvrade

chromoxidens och dess dubbelsalters egna för-

hållande att icke fällas af kalksalter, erhålles då

en lösning af oxalsyrad chromoxid kokas med
oxalsyrad kalk eller då en lösning af chromsyrad
kalk reduceras i kokning med oxalsyra. Den från

olöst oxalsyrad kalk filtrerade, mörkt körsbärs-

färgade, lösningen afsätter, sedan den genom fri-

villig afdunslning blifvit bringad till konsistcais

af tunn sj^up, på botten af kärlet ett tjockt

magma, som af modei luten är fäsgadt mörkt vio-

lett, men upplaget på fdti uin och aft\ ällad t med
vatten förvandlas antingen till elt rosenrödt pul-

ver eller ock till små, rosen'öda, glänsande kri-

stallblad, h vilka under tolkningen san)manfilla

och l)ilda på filtrum ett lält allossadt ofverdrao.

Denna sednare form antager sallet i synnerhet då

det bereiles genom chromsyrad kalks reiluktiun.

Det rosenröda sallet fordrar till sin upplös-

ning mer än 200 delar vallen af vanlig lempe-

ratur; lösningen, som är syrenfärgad, lenmar vid

hastig afdunslning en grön, icke kristalliserad

återstod som med yttersla lällhel löses åter i
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vatten och hvanitiir, efter någon tids förlopp,

(let roseniöda saltet åter afsätter sig. Häraf sy-

nes, alt oxalsjrad cliromoxid-kalk förhåller sig

till vatten annorlunda, då den med kemiskt bun-

det vatten afsatt sig i kiistaliform och annorlunda

då den genom afdunslning i värme blifvit brin-

gad i torr foim. Uti en lösning af oxalsyrad

chromoxid löses det rosenröda saltet med lätthet

och afsältes åter oförändradt vid frivilhg af-

dunslning.

Ulaf kokande vatten sönderdelas saltet parlielt

uti en portion oxalsjrad kalk , som afsätter sig och

oxalsyrad chromoxid, h vilken jemle en portion

osönclerdeladt dubbelsall upplöses med körsbärs-

färg. Lösningen afsätter vid fri villig afdunslning

det rosenröda dubbelsailel, men intorkar vid af-

dunslning i värme till en grön gummilik massa,

som lätt löses i kallt vatten och efter någon tid

låter dubbelsaltet falla. Alkohol utfäller ur denna

lösning ett mörk violett magma under det att oxal-

syrad chromoxid stannar upplöst; detta magma
dragei' fuktighet till sig ur luften, deliqvescerar

till en vätska, lik körsbärssjrup , hvarulur det

rosenröda pulvret snart börjar afsätta sig.

Vid uppvärmning börjar saltet att förlora

vatten och blir grönblått; vid +140'^ qvarhåller

det ännu en poition deiaf.

En ovägd portion af saltet lemnade 0 163

chromoxid och 0.120 kalk, hvilket antyder 1 atom
af den förra och 2 atomer af den sednare.

1.368 gr. ur oxalsyrad chromoxid flera gånger

afsatt salt förlorade vid +140° 0.414 i vigt eller

30.24 procent och gaf 0.225 chromoxid samt 0.154 kalk.

Enligt formeln 2Ca€ + €rG^ + 18H skulle sal-

tet bestå af (kalkens atomvigt —351.9)
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räknadt funnet

Kalk . . 11.75 ..... 11.14

Ch romoxid 16.77 16.45

Oxalsyra 37.64

Vatten . 33 84

100.

Saltet förlorar vid +1W endast 16 atomer
af vattenhalten.

5. Jhlksaller.

Reduceras en varm lösning af chromsyrad
talkjord med oxalsyra, så afskiljes halfva talkjords-

qvantiteten såsom oxalsyrad talk och nv den vio-

lettröda lösningen, som icke får kokas med det

afsatta, ei hålles genom frivillig afdunstning ett

dubbelsalt kristalliseradt som till utseende och

löslighet fullkomligt liknar det röda kalisaltet och

till följe af sitt bildningssätt hör vara MgC+Cr€^
Kokas en lösning af detta salt länge med oxal-

syrad talkjoid, så blir en portion deraf upplöst,

och ur lösningen afsätta sig, vid fri villig afdunst-

ning, små, vackert blåprismer, hvilka torde i sin

sammansätining svara mot det blå kalisaltet.

6. BLyoxidsalt,

Oxalsyrad chronioxid-bljoxid. Sätter man
till en lösning af det blå kalidubbelsaltet en lös-

ning af neutral ättiksyrad blyoxid, så uppkom-
mer én i vatten olösliij blå^rå fiUlnins: och den
deröfver stående vätskan blir färglös. Det röda

kalisaltets lösning ger med bl voxidsaltet en fäll-

ning, som har likaledes blågrå färg, men som snart

åter upplöses.

Den blågrå permanenta fällningen äi- olöslig

i vatten, men löser sig, särdeles i kokning, i en

upplösning af oxalsyiad chiomoxid och afsätler
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sis; vid afsvc»lning oförändraJ. Den är 3Pb€+€i €^

med kemiskt bundet vatten; de vid analysen er-

hållna resultaterna antyda en vattenhalt af 15

eller 16 alomer.

7. Silfveroxidsalt.

Oxahjrad cliromoxid-silfveroxid. Detta

salt eihålles, då en något koncentrerad lösning af

det blå kalidubbelsaltet blandas med en lösning

af salpetersyrad silfveroxid ; ur blandningen afsät-

ter sig snart en mängd små, mörkblå glänsande kri-

stallnålar, hvilka upplösta i kokande vatten genom
afsvalning erhållas mera utbildade och stundom
fleia linier långa. Saltet börjar redan i torr luft

att förlora vatten och får en dragning åt grått,

men har vid +120° ännu icke afgifvit sin hela

vattenhalt. Det fordiar 65 delar vatten af +15°

till sin up[)lösning, men löses i 9 delar kokande

vatlen; löningen är violettblå. Uti en lösning af

oxalsyrad chromoxid upplöses det i värme; lös-

ningen afsätter en del af det upplösta vid afsval-

ning, men intorkar sedan till en violett, gummi-
lik massa. Vid upphetlning till högre tempera-

tur sönderdelas saltet med liäsniii" eller en svag '

explosion, utan att dock någonting deraf kring-

kastas, och lemnar en blandning af chromoxid
och metalliskt silfver.

1,378 salt gåfvo 0.8185 chlor silfver =0.6fii7

silfveroxid.

1.0835 förlorade vid +120° 0.1015 i vigt =9.37

procent och lemnade 0.6405 chlorsilfver =0.5177

silfveroxid och 0.130 chromoxid.

Enligt formeln 3Äg€+€r G^+9Ö skulle saltet

innehålla
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räliuadt funnet

Sllfveroxid . . . 48.00 . . . 48.04 . . . 47.53

Ch romoxid .. 11.06 12.00

Oxalsyta .... 29.79

Vatten ll.is

100.

Vattenförlusten vid +120° svarar nära mot
8 atomer.

Dubbelsalter af manganoxidul
, jernoxidid och

zinkoxid har jag sökt framställa genom att blanda

motsvarande chlorurer med kali-dubbelsal terna

och fälla med alkohol; men utan framgång. Oxal-

syrad ch romoxid upplöser i kokning oxalsyrad

baryt och oxalsyrad koboltoxid; ur den förra lös-

ningen erhållas vid afsvaluing små ljusblå kri-

staller; den sednare lösningen fälles af alkohol

och intorkar till en violett, gummilik massa.

Be-



Berättelse om det säll, hvarpå

Rikslikaren praktiskt blilVit på

Etalongen uppdragen
j

af

E. LITTMANN.

Dn Professor Rudceug redan i lifsLiileii af mig

erliållil cii (Jjlilv al liaiidliiii,^ suin denna, ulan att

likväl hafva rörande delta ämne efterlemnat nå-

gon närmare upplysning, anser jag det sa mycket
mera vara min skyldighet, att fylla denua lucka,

som jag bäde uppgifvit nedananföide ide, och kon-

struerat samt ulfört den delen af apparaten , hvar-

med ritserna uppritas. Jag tager mig derföre fri-

heten, att inför Vetenskaps-Akademien framlägga

nedanstående afhandling.

Sedan det blifvande 3 fots måttet blifvit till

sin längd bestämdt a den Dollondska skalan,

uppstod frågan: huiu skall denna längd på ska-

lan öfverflyttas på den blifvande Rikslikaren?

Vid denna frågas diskussion befunnos närvaran-

de Professoren Herr Baron Berzelius, Professoren

Doktor Svanberg, Professorerna Cronstrand och

RuDBERG jemte undei tecknad
;

åtskilligt föreslogs

och förkastades vid detta tillfälle; synnerligast

slöt man sig dock till Professoren Rudbergs ide,

hvilken, derest jag icke misstager mig, förut blif-

vit af Kater utförd. Enligt denna är skalan på

K V. Jcad. Handl. 1^U4. ^
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följande sätt imätlacL Vid ena ändan liar den

såsom ulgångspunkt ett streck, den andia ändan
är genoniböi lad, ."^ fot fian strecket, medelt der

anbragt koniskt stift, hvars öfra ända är jeniiiad

D>ed skalans yta och försedd med en excentiisk

punkt; under skalan står densamma i förbindelse

med en ini ällning, medelst b v ilken stiftet och

med detta punkten få en cirkelrörelse. Efter

dessa förberedelser, inriktar man med yUersta

noggranhet stAngcirkelns ena mikroskop på det

fasta strecket, injusteiar den rörliga punkten lills

densamma noga skäres af det andra mikrosko-

pets hårkors: då detta lyckats, bör stiftet på ett

eller annat sätt fästas så att det vidaie ej kan

rubbas.

Efler min åsigt var detta förfarande hvai ken

lätt att ulföra eller tillräckligt noggrant; jag for-

drade fasta streck, den möjligaste hastighet vid

deras uppdragande, samt att Etalongen borde

orubbadt få behålla samma läge, som den hade

vid delningen. Efterföljande ide blef då af nii^

föreslagen och af ofvannämde H:rr till utforan ie

antagen. Det är bekant, att då nian inriktar ett

ej för mycket aggranderande mikroskop på ett

object, till dess man ser detta skarpt, så kan man.

utan att förlora i tydlighet, något litet näi nia

objectet till mikroskopet, eller man kan på ett

i mikioskopet noga observeradt föremål, lägga,

ännu ett annat af en viss tjocklek, då detta sed-

nare kan skönjas med samma tydlighet som det

förra, utan att man derfore behöfver flytta mi-

kroskopet.

På giund af denna enkla erfarenhet, kon-

struerade jag ifråga va I ande ap[)arat. A den lit-

ning, Tab. 1, som åtföljer denn<i beskrifning , foie-

ställer fig. 1 apparaten sedd från sidan, lig. 5
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dess rr;misi(]a orli fiir. 3 (l< ns.nnima i plan, alll i

tiondodelen af verklii^a sloi leken. Samma delar

aro helecknade med samiiia IxAstäfver. Öfver

bordets {a) hela längd sUiicker s,\^ en parallelipi-

pedisk fördjupning; deri passas lefligrt en piece

som hvilar pä tre ställsknifv ar {c c c) , med
Il vilka (Jb) kan flyttas npp och ned san)t ställas

1 niveau; pa sjelfva [b) stAr ladan {e) med inne-

liggande Rikslikaren (i"), (e), som fastskrufvas med
ski ufvarne (y^' ...) h varigenom Likaren kommer i

sitt behöriga läge; (g-) är slångcirkeln med sina

mikroskop; [h Ji) äro 2 riLsapparater, af hvilka

en i^fig- 4 är föreställd i half storlek. Bordet (r/)

och stycket {b) äro foi färdigade af träd ocli hafva

dessa efter 10 års föilopp ej lidit någon märk-
bar kastning, h vilken olägenhet man sökt före-

komma derigenom att man för ändamålet begag-

nade virket af en dörrflygel, som under 60 år

stått utsatt för l egn och blåst. Stångcii keln hade

2 ndkroskop, h vartdera med 28 gångers lineai för-

storing; objektivglasen voro akroniatiska , och

okularen försedde med fina Sj)indeltrådar , hvil-

ka korsade bvarandra under en temligen spet-

sig vinkel. Stångcirkelns stång var af mah(jgony,

följaktligen måste den delen af bordet (/), hvar-

på ritsapparateine kommo att stå, äfveidedes gö-

ras af samma trädslag. Construktionen af rits-

apparaterne kan man tydligen inhämta af rit-

ningen. Härvid bör jag dock anmärka, att h varje

ritsapparat är medelst skrufvarne (t) fästad vid

sin folskifva (A), dock så alt den medelst skruf-

varne (/ /) kan vridas, och båda ritsapparaternas

parallelism sålunda åstadkonmias; stycket (/w) med
mejseln kunde äfven få en sidorörelse. Lådan,
hvari Elaloiigeii ligger, (till ^ af sanna storleken)

föreställd i genomskäring efter medellängdlinien,
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är sammansatt af flere maliogonystycken ; micU

på holteu af densamma är ett messingsslycke

(o. fig. 5 och 6) faslski ufvadt ; detsamma har 2:ne

stålskrufvar med härdade spetsar, h vilka från si-

dorna ingripa i midten af Rikslikaren, och så-

lunda fasthålla den. Likaren h vilar på lådans

botten, som är beklädd med sammet, med un-

dantag af stycket (o) som ej berör Likaren. På
båda ändar, till 1 d. t. längd, har Rikslikaren en

afsats till hälften af sin tjocklek, med deri insatte

runda platinastycken; vidare är densamma för-

sedd med 2:ne ihermometrar j en del af thermo-
meterkulan ligger i en derföre gjoid fördjupning

i Etalongen, så att röret ligger på densamma och

den öfriga framstående delen af therraomelein är

fri, vanligtvis öfvertäckt ; fördjupningarne för ku-

lorna äro fyllda med bokguld, så att de ej lida

någon märkbar tryckning. Thermumetiarne äio

hundraoi adio^a.

Ett lusthus befanns vara en till apparatens

uppställande passande lokal. Detta hus bildade

ett rum, som på 3 sidor var försedt med fön-

ster och på den 4:de med glasdörrar, hade till-

räckligt ljus, låg luftigt och icke särdeles blott-

stäldt för solen; så väl fönstren som dörren voro

under hela operationen öppna. I detta i um npj)-

hängdes flera thei mometrar , af h vilka 2:ne hade

af Professor Rudberg blilvit kalibrerade; de flesta

hängde på samma ställe, der apparaten skulle

uppställas. Resultatet af dessa föregående ther- i

mometer-iaktlagelser utföll ganska fördelaktigt, ty
j

under förmiddagstimmarne hade man vanligen 1|
timme konstant ten)pei'alui', och ännu längre vid >

lufjnt och mulet väder. Om tlessa observationers i

riklighet öfvertygade sig Professor IUdbeug sjelf.
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MIlIl i ruiiJincl iippsUilldfs boiilel lioi i-

soiUcll och fasUides vid i>oHvet; den uuppstuckna

Rikslikaren fick sin plals på (6) ocli justerades

oeiioru skrulvariie (/' /') i det läge den burde

vid (leliiiiigen intaga; niiki uskupstångcirkeln pla-

cerades nu på (^/) sa, atl liårkorseu i mikrosko-

pet noga skuro de a Rikslikare-uiattet dragne

längdlinierne; stangciikeln h vilade med sina 3
slällskrufvar på folplattor, och dess mikroskopers

hårkors voro i det närmaste 3 fot (Vån hvaran-

dra. Att Likaremåttet och stångcirkchi iij)psl;dl-

des hjrisontelt sa nogii;rant som möjligt, för-

slits af sig sjelf. Det ilertiU hegagnacJe vattpass

visade 4'X på pariserlinien. Skruf\ arne
(/y ochy)

lossades, st^>cket (p) sköts åt sidan; skrufvaine

{f''f')i som höllo lådan från siiJini, skrufvades

tillbaka, hvai efter Likaren [s) med sin låda ut-

dro^s öfver det undanskjutna stycket (^), samt
skildes på detta sätt fran bordet. For att få de

med ritsappai aten dragna rilser vinkelräta mot
Likarens längdlinier, begagnades följande anstalt:

En trädstång, 2 fot 8 tum lång och 4 tum i fyrkant,

hvars genomskärning var en fullkomlig reklangeU

förseddes med sj)egelglas-skifvor i midten på båda

ändar, så att dessa framskölo 1| tum, och skif-

vornas planer kommo att ligga parallelt med stån-

gens öfre och undre sida. Glasskifvorna svärtades

på båda sidor och förseddes med längdlinier å

ömse sidor; jag lacle nu denna slang på {b) och

inriktade dessa längdlinier under mikroskopet,

drog sedan vid rilserna på båda skifvorna streck,

omvände stången med skifvorna 180°, eller så atl

de dragna strecken under samma mikroskop kom-
mo att ligga på undra sidan , ini iktade åter längd-

linierna under mikroskopet sajnt hela stången
efter ett gjordt märke så att den förut dragna
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rilsen kuiii under tiiejsflus >pfc;Ls, ucli drog aler

med ri I serna slreek p;'i skifvuriia. Om de njidt-

eiiiut hvarandia å glasets rar>tsatta siilor liggande

strecken Läcka hvar.mdia, och således äro sins-

emellan paraliclci, sa ar injusteringen täidig; skulle

delta icke vaia handeisen, sa fullföljer man ju-

steringen med skrufvarne (/. /) iutilldess denna

paralltlism inliäirar. Sedau nämnde stäng Ijlif-

vit borltaiitii , j
hicei ades Dullundska skalan me-

delst underlag pä samma ställe, der Rikslikaien

förut legat, så alt den kom att intaga ett hoii-

sontek läge, och sa att delningen pa densamma
genom mikrosktipen skarpt kunde skönjas och det

orörliga mikroskopet inriktades pa skalans noll-

punkt. Allt delta skedde utan att stangcirkeln

eller någon annan ski uf rördes. Pa stångcirkcins

slang, äfvensijm pa Dollondska skalan, säsoni ej

förut varande ujed ihermomelrar forsedde, lades

nn sådane. Rikslikaremåltet fick emellertid sin

])lats på bordet vid [r) bredvid den Dollondska

skalan, för att så näia s-jiu niojligl få dess tem-

peratur. Uppsiällningen och justeiingen voro nu

tills vidare sålunda slutade.

Den 21 Seplemher 1833, då Likaremåtlet

skulle uppdiagas, hefunno sig Herr Baron Ber-

ZELILS, H:rr Profess. Dokl. Svanberg och Ridberg

närvarande. Man öfveieuskom alt så mycket som
möjligt hålla sig utom l ummet, så att alllid blott

tlen person, S(jm arbelade, eller skulle undersöka

arbetet, befann sig i del samma. Piofessor Rld-

BERG observerade pa korta mellantider ihermome-
Irarne, ("ann temperaturen +1(),'5 eller +16,6 och

i alla hiindelsei' oi ver -f 15', inriktade nu det orör-

liga mikioskopet på Dollondska skalans begyn-

neUe eller nollpunkt, det andra mikroskopet med
inikronieten 01 elsen ställde han på det förut be-
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släimln alslåiidet. Herr Piofessor Svanberg kon-

trollerade inriktningen nch erkände dess riktighet.

Mejslarne juslerades af förfaltaren. Till detta

ändamål påsköt jag en 0,30 m. m. tjock silfver-

|)låt på h vardera ändan under mikroskopen pa

den Dolloudska skalan. En sådan föreställes i

lig. 7 och 8, och är å ena än^lan försedd ined

2:ne fiHler och i den andra med en. Medelst

skrufvarne (/?. 7f) ställdes mejslarne; h vilket till-

gick så, alt man lösle en af dessa skrnfvar och

tilldrog de midtemotstående så mycket som for-

drades, att mejslarne kunde ställas åt den ena

eller andra sidan, till dess de på silfverplåtarnc

dragne strecken skarpt skuros af hårkorsen i mi-

kroskopen. Efter verksläld inriktning, sköt jag

skifvorna på sidan, och anmodade Ilrrr Svanberg
och RuDBERG att ännu en gång kronfrollera stång-

cirkelns inriktning, skjuta silfver[)låtarne under

mikroskopen, samt draga streck, for att sjelf öf-

vertyga sig om deras läges riklighet. Dessa H:rr

hade ingenting alt anmärka, och Professor Rud-
BERG yttrade, att han, som hittills hetviflat möj-

ligheten af detta förfarandes framgång, nu bör-

jade att derför falla fullt förtroende. Med den
största försiktighet och skyndsamhet borttog jag

nu Dollondska skalan, och ställde Likareinållen

i dess ställe. Härvid erinre man si^ den ofvan-

anförda preliminära justeringen, då till Likare-

måttels aflägsnande från (b) man endast behöfde

lossa skrufvarne (/'...) och undanskjuta stycket

(p), under det att apparatens öfrige delai- för-

blefvo orörda. Genom denna omtanka kunde Li-

karen inom några minuter sättas i sitt bestämda
läge. Försigtigtvis hade jag äfven förut till Li-

karemåttet passat och på detsannna lagt sillver-

plåtar; jag undersökte derpå genast medelst liniers
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diagaiide, huruvida någon rubbning ngt rum,
hvilket dock icke var händelsen. Efter silfver-

plåtarnes borttagande sköt jag mejslarne under
mikroskopen, utan att de beiörde skalan. Pro-

fessor RuDiiERG kontrollerade ännu en gång tem-

peraturen, fann dervitl ingenting anmärknings-
värdt, och jag uppdjog nu strecken på Rikslika-

ren. Det egentliga arbetet, räknadt från det Ögon-

blick Professor Rudbfrg inriktade längden till

streckens uppdragande, var slutadt på 8 minuter.

Efter den strängaste undersökning, hvarvid stång-

cirkeln ånyo inriktades, funno H:rr Svanberg och

RuDBEPiG icke något fel, och måttet erkändes

riktigt.

Hade man nu ägt till hands flera sådana li-

liaremått som undergått samma förberedande åt-

gärder som Rikslikaremåttet, skulle man hafva

kunnat dela åtminstone En hvar femte minut,

och alla skulle deiigenom hafva fått den möjli-

gast noggranna öfverensstämmelse sinsemellan.

Jag har sedermera för andra gången utfört sam-
ma apparat, hvartill hela stångcirkeln gjordes af

messing; ritserna fastades vid de skifvor , på hvilka

mikroskopen anbragtes, samt öfverhufvud så, att

ett mikroskop och en ritsapparat voro att anse

såsom ett stycke. Skulle stången på en sådan

cirkel omgifvas med smältande is eller snö, och

delningen, på sätt ofvan är visadt, veikställas,

så skulle visserligen litet eller intet vara att in-

vända mot detta förfarandes noggranliet.

Då Rikslikaremåttet skulle af Professor Rld-

BFRG afsättas å de för Kongl. Vetenskaps-Akade-

mien och Lantltmäleri-Kontoret förfärdigade ska-

lor, tog han i och för detta ändamål Elalongen

m' sin låda, lade och inriktade ilen sedan på eu

Repsoldsk längddel ningsmachin under miki osko[)et

;
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Ak.idemieiis niAllslock lades fi amrör dcii förstnäiu-

de under ritstipjjaralen. Dagen derpä eller den

9 December 1833 öCvertlyLlade Professor Rudberg

RiksiikareinALleL pä Akademiens Lika remätt vid

+9" och öt verleiniiade mig densamma sedan i

orubbad ställnini^, för att bestämma och upp-

draga underafdelningarne. Repsoldska machinen
är helt och hållet konstruerad eller Reichenbacliska

principer, (hvilka jag förutsätter såsom kända) blott

med den skilnad, att Reichenbacii begagnat Fiihl-

hebel, Repsold deremot Ii heller. Största distan-

cen mellan libellerne på den Repsoldska machi-

nen, är något öfver 2 d. t.; jag heslänide der-

före distancen deremellan på vanligt sätt till

jemt 2 tum; 5 sådana inriktningar gåfvo alltså

en fot. Å Akadenjiens Likare utsattes slutligen

dessa fotmått, älvensoni livai annan tum af för-

sta foten.

Man toide påminna sig att Etalongcn , på det

stället der strecken finnas, är urtagen iill hälften

af sin tjocklek; följaktligen kan man med det på

strecken inriktade mikioskopet ingenting se af

skalans öfriga delar, ulan alt flytta det ur sitt

läge, hvilket icke får ske; alltså kunde man ej

åstadkomma och å Riksli karen utsätta nåsra fina

märken föi" de nu funna fol-n)ålten, det återstod

då, efter min åsigt, blott 2 förfaringssätt möjliga

:

det ena, att för h varje bestämning af en under-
afdelning, en gång genomgå hela längden af 3

fot med libellerua, således att för tum-måttea
göra ()0, för liniemåtten 600, och för s. k. punk-
ter 6000 särskilta inställningar, för att under-
söka om libellerna hafva den sökta distansen sins-

emellan och i vidrigt fall (hvilket ofta inträffar)

åter inrikta libellerna, samt företaga operationen
ånyo. Det andra af mig begagnade för fa rings-
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sättet består iKfuili^en deri, iitt jag föi fäKH^ ide

en messingspjes af 1 fot 10 t. längd och till fiill-

komligt lika Ijocklek med Elalongens ändstycken.

Hvardera ändan af denna j3jes (orseddes nu lill

cirka 1 tums längd med en I i len skala af fina

streck på cirka 0,2 millimt:s afsländ fiån h var-

andra. Mikruskopet måsle nu noga inriktas på
Etalongens ena ändpunkt. Elalongen blef med
föisigtighet från machinen horllagen, och nämde
skala i dess ställe så inpassad, att en af delnings-

linierna [)å densamma kunde inriktas. Libelleina

slodo ännu oförändiadt inställde på 2-tums-måt-
tet; fol måttets längd blef nu bestämd t på den
piovisionela skalan. Jag eftersåg sedeimeia i

mikroskopet om någon och hvilkeri af delnings-

strecken motsvarade det funna fotmåttet; passade

ingen, så insattes åter mikroskopet h varje gång

på nollpunkter, och derefter skalan i en något

sned riktning. Var felet större än halfva stor-

leken af ett delningssti eck , så gjordes en ny
delning, h vilken efter förutgången bestämning

af fotniåttet med noo:£:ranhet och lätthet kun-

de vei kställas. Sedan nu en fot ' på skalan

skarpt blifvit beslämd, söktes tum-måtten med
libellerna och uj)pdrogos derefter ritserna å Akade-

miens Etalong. Alldeles samma förfarande iakt-

togs vid bestämmandet och uppdragandet af linier

och punkter. Efter Vetenskaps-Akademiens Li-

karemålt kopierades Landtmäteri-Contoiels. Pio-

fessor RuDBriiG uppslack ändpunk terne och jag

verkslällde underafdelningai ne.



Ichtfijologiska Bidrag
j

af

M. W. von DUBEN och J. RÖREN.
(med pl. 2 ocli 3).

l^^ör K(;!igl. \ eLeiiskiips-AkademiiMi aiiliAlla vi att

liät iDetl tå fran)lä;;t;a beski ifiiiii^en al iiai^ra fiskar,

nya för Skandinaviens Fauna och liil en del älven

för vetenskapen, livilka under de sednare area

blitvit anträHade vid PSorriges vestra kust. Den
ena ai oss har under en resa länijs större deleno

af denna kust, den andra under ett flerårigt vi-

stande i Bergen, haft tililäile att iakttaga de flesta

af dessa fiskar. För kännedomen af andra — och

dei ibland flera af tie mest inhessanta — stå vi,

och veteiiska[)en , i foi bindelse till Bergens Museum.
Herr Stiftsamlman Christik, detta Musei stiftare

och förste styresman, har under en följd af ar egnat

en oafbruten uppn)ät ksamhet åt Norriges Fauna,

och honom tillhör föi sta upptäckten af flera biand

de arter, h v il ka här för första gången beskrifvas.

Åtskilliga bland dessa, h vilka i flera år förvarats

i Bergens Museunj, hade den för vetenskapen

alltför tidigt bortgångne Stuvitz begynt afteckna

och beskrifva; men det nyss påbegynta arbetet

afbröts genom hans lesa till Newfoundland och

derstädes timade död. Herr Sliftsamtman Christie

och öfrige Herrar Direktöier för Bergens Museum
hafva nu benäget tillåtit oss att undeisöka dessa

fiskar, och beskrifva dem jenite våra egna fynd.
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M de 12 ailer, h vilka hiir upptagas soiu

nja för Skandinaviens Fauna, synas 5 aFven vara

nya för vetenskapen, och ett par blanJ dern till-

höra slägten, dem man hittills ansett för tropi-

ska och alldeles främmande för Europas Fauna.

Af de öfiiga äio 5 förut bekanta från Englands
kuster; en (Sternoptix OlfersiiJ är förut endast

känd från de varmare deiarne af Atlantiska haf-

vet; och en (Sebastes imperialis) endast från Me-
delhafvet. Det förljenar anmärkas, att ingen af

dem alla är funnen i Grönland, äfvensom att de

nya si äg I former (Poljprion^ Berjx, ChironecteSj

Sternoptjx y LepadognsterJ , som härigenom till-

komma i Skandinaviens Fauna, samlliga synas

vara fiämmande för Grönlands. Äfven dessa upp-

täckter bidraga således i sin mån, likasom ^ Pio-

fessor Reinhardts noggranna undersökningar af

de Grönländska djurformerna, att ytterligare min-

ska den likhet, som för icke längesedan ansågs

ega rum mellan Grönlands och INorrioes, eller

det nordligaste Amerikas och Europas Fauna.

Af dessa arter äro 7 Acanlhopter3-gii och 5

Malacopterygii ; således Llir tillväxten för var

Fauna, relativt, vida större af de förra. — Atta

(4 Acanthopterygii och 4 Malacopterygii) äro be-

stämt att anse som Ståndtiskar, eller sådane, som
hela åiet om finnas vid Norriges kuster och der

fortplanta sig; alla de större bland dessa arter

äro af Norrska Fiskare väl kända under egna namn.

Deremot förekomma arterna af Po/;y;/7o7?
.,
BcryjCj

StenioptfX och Cliirouectes måhända endast spo-

radiskt vid Norriges kuster.

Vi öfvergå nu till arteinas beskrifning , oid-

nande dem efter Cuviers system. — Af dem alla

finevisades originalexemplaren vid Skantlina viska

Natnrforskarnes mote i Christiania innevarande
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Sr (1844), ocli en förteckning pA tiem äi upptagen

i tloLlu inuLes Handlingar.

1. Poiyprion Cernivm Valenc.

Till den afdelning af Cuvn,ns Perco/V/ei", som

har hukfenorna under bröslfenorna , 7 strålar i

gälhinnan, en enda ryggfena och kardlika tänder,

liöi er släglet Poljprion , ulmäi kt genom flera

olika karakterer. Kroppen är ujlåfigj, täckt, äf-
vensom hufviidetj häkurne ^ gällocken ^ ock roten

af rj^gg' och analfenans nijukstråliga del , samt

af stjertfenan y med små styfva^ i kanten tan-

dade fjäll. Sulwrbitalbenet , forlocket och nedre

randen af underlocket i kanten groftandade

;

tvärt öfver gällocket går en stark skroflig ^

horisontel benkam , som baklill utlöper i en stark

tagg ; tandade benkammarfinnas också öfver ögatj

öfver gällocket j och öfver bröstfenornas rot

äfvensom de flesta tag^strålarne hafva en skroflig

eller taggig yta. En ensam, lång rjggfena^
hvars främre del består af kortare , starka tagg-

strålar ^ den bakre af längre , mjuka strålar; 3

taggstrålar i amdfenan ; en stark tagg i buk-

fenan. Alla tänderim fina kardlika.

Man känner blolt en art af detla slägte,

P, Cernium Valenc. '-)^ som kan uppnå en längd

af 5— 6 fot, och synes hafva en mycket vidsträckt

utbredning. Den är allmän i Medelhafvet och en

stor del af Atlantiska hafvet; är nyligen funnen

så långt upp som i kanalen''''"'), men aldrig, så

vidt vi känna, nordligare, föriän ett stort och

*) Mém. du Mus. t. XI, 265, pl. 17. — Cuv. et Valenc,
Hist. des Poissons, Tom. III, pag. 21, pl. 42.

**) Yarrel; Brit. fish. Ed. 2, Vol. I, pag. 19, der den

Engelska fisken är afbildad.
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vackert exemplar, i Jtili månad 1843, erhölls

på fiskartor^rel i Bergen. Del la exemplar var

fVaigadt vid Solsvig, omkring 2 mil från Bergen,

på lånii^ref, och på elt djup af omkring 100 flun-

nar. Magen fanns Lill en del uppskjuten i mun-
nen, såsom vanligen plägar vara fallet med (iskar

som hafva sindjläsa, och blifvit uppdragna fråa

stora djup.

Längden af rleUa exemplar äi' 19^ Svenska tum;
största höjden, sooi infaller ungefär vid ryggfenans 7:de

taggstråle, är 5| tum (mäter således 3| gånger total-

längden), och största bredden , mellan gällocken
, 3| tnm

[I af totallängden). Kroppen är således lemligen hop-
tiyckt, ehnrii icke fullt dubbelt så hög som bred.

liVgget) är lakformigt samujantryckt; buken mera hvälfd

och afrnndad intill analfenan, dei- äfven den blir hop-
liyckt. Hufvudet är vid ögonen nästan fyrkantigt,

med lodrätt nedstigande sidor, platt panna och föga

sluttande nos; dess längd, från underkäkens spels till

än(ian af gällockets tagg är något mer än ^ af total-

längden.

Gapet stoi-t, när det iitspännes inemot lika bredt som
högt. Munviken når ej fulll under ögats främre rand,

och käkbenet slutai- ungefär under ögats midt. Un-
derkäken uppstigande, 4^ tujn längre än den öfre. Små,
kardlika tänder bilda på mellankäk«ibenen elt bredt,

bakåt afsmaltiande band; pä underkäken ett smalare.

Dylika, men ännu finare länder sitta på främre ändan
af plogbenet i form af en rätvinklij» triangel, och pä
gombenen ""iom 2 breda , bakåt spetsigt afsmalnande band.

IVled kardlika tänder äro också gä lbå;4aines knulor och
svalgbenen rikligen väpnade, Tiiim^an ar väl skild från

undirknken, särdeles bred, platt och tunn, i ändan

trubbig och afrundad; vi(i roten ])är ilen ett litet, på
längden ovall fäll af >.må kardlika tänder, och på spel-

sen några få små taggar.

Ndsborrarne stora, vidöppna, ligga mycket när-

mare ögat än nosspefsen. Ögonen vertikala, medelmåt-
tigt stora; deias längddiamelei' är större än deras höjd,

och lika med afslåndel från deras bakre rand til! för-

lockel-*. Pannan>i bre<ld niellan ögonen är ungefär lika
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med afståndet från nosspetsen till ögals främre rand,

och från ögats till för lockels undre rand.

En nästan oafbiiiltn, upphöjd kam af oregelbund-

na, korta och hvassa taggar omger ögonhålans öfre,

bakie och iindje land; det fiämsla suborbitalbenet bär

äfven läng>< undre randen dylika småtaggar. I nacken

höjer sig en stark, nallen och skroflig benkam, och
jnellan denna benkam ocli ögonhålans öfre rand liäder

pannbenet naket i dagen och bildar på h vardera sidan

2 skrofliga, snedt triangulära 3'tor, som vär)da spet-

sarne mot hvaiandra. Ett stycke nedanfÖre nackens kam
uppskjuter en annan skroflig b^Miknota {crista occipit.

interinedia Cuv.), hvarifrån öfre randen af öfversknl-

dei bladet sträcker sig, som en smal, men skroflig,

hvass och faggig benkam, i un^'efär ha IfcirkelFormig

krökning ned till gällockels öfre rand. En dylik taggig

kam, men vida mindre, går ofvanföre förlocket, unge-
fär i rät linea liakom ögonhålans öfre rand. Slutligen

bär bakersta vinkeln af öfverai men [humerus C\}\ .) och

os coracoidcuin ^ ofvanföre roten af bröslft-norna , en

kam af starka, tilltryckta taggar.

Förlocket I)egränsas framtill af en smal, skroflig

benkaiu; dess bakie rand bildar nästan en rät vinkel,

och är i hela sin längd oregelbimdet besatt med starka

tänder, af hvilka de vid sjelfva vinkeln äro störst.

Giillockct och Undcrlockct äro så noga föienadc, och
liksom hnfvudet i allmänhet, så tätt fjälliga, att de se

ut som ett enda stycke, till formen nästan triangulärt;

af undeilockets land är främre hälften tjo(>k och tan-

dad, den bakre mycket tunnare och helbräddad. Tvärs
öfver gällocket sträcker sig en horisonlel

,
hög och stark,

skrofhg benkam, som baktill utlöper i en skarp tagg.

Mtllaiilockets undre rand är något bågformigt krökt,

väpnad med talrikare, men finare tänder än underloc-
kets. Gälöppningarne klufna ända till midf under ögats

fränn-e rand. Gälhinnan har 7 strålar.

Ryggfenan begynner något framom spetsen af ^äl-

lockets benkam (hvilken faller mellan lyggfenans 3:dje

och 4:de laggstråle). Fenans taggiga del är dubbelt så

lång som den ro jukstråliga. Taggstrcdarne , 11 till an-
talet, äro utomoidentligt tjocka och starka, m.ed flera

långsgående djupa, något vridna fåror, skilda af smala,

upphöjda ränder, som på strålens land hfir och der
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ända sig i några kortn
,

tjocka taggar. Den första strå-

len är den kortaste, den andra inemot dubbelt så lång

o. s. v. intill den sjette, som är längst, hvarefler läng-

den åter småningom aftager. Den nijukslråliga delen

af ryggfenan är vid roten tjock, költig och täckt med
fjäll till ungefär ^ af sin höjd; strålarne äro 12 till an-

talet, alla, utom den första, mycket platta och kluf-

na, den sista ända till roten. Den första mjuka strå-

len är dubbelt så lång som den sista taggstrålen; de föl-

jande tilltaga småningom intill den 6:te å8.*de, som äro

lika långa och längst; sedan aftager strålarnes längd be-

tydligt intill den sista, så att spetsarne af de 5 sista, då
fenan är så mycket uppiest som den köttiga roten til-

låter, stå i en vertikal linie. Baktill sluta rygg- och
analfena på lika afstånd från stjertroten.

Bröstfcnortia temligen små; hafva 17 strålar, af

hvilka den forsla är kortast, den 5:te längst; alla äro

klufna utom de båda första och den sista.

Bukfenorna börja midt imder bröstfenorna och un-

der ryggens tredje stråle; äro vid roten ungefärligen

lika breda som bröstfenorna, men längie, så att spet-

sen når under ryggfenans tionde stråle. De bestå af en

taggslråle och 5 mjuka; taggstrålen är längre och
vida tjockare än någon af ryggens, fårad och skiot-

1ig, i främre kanten med talrika, tjocka men korta tag-

gar. De mjuka strålarne äro alla greniga , den första

längst, den sista kortast, ungefär lika lång med tagg-

strälen.

Aniis är belägen under början af ryggfenans mjnk-
stråliga del; lilet längre bakåt börjar Analfcnan. Af
dess 3 taggstrålar är den första minst och vida smalaie

än de andra; den tiedje längst, mer nn dubbelt så lång

som den föista ; de äro fårade och skroHiga, och de

båda sista hafva äfven spår till taggar. De mjuka
strålarne, 10 till antalet, äio alla klufna, den sista ända

till roteji; de 5 första äro ungefär lika långa och längst;

sedan aflaga de hastigt i längd, så att spetsarne af de (j

sista, då fenan är utsträckt, stå nästan i en vertikal

linie med hvarandra och med ryggfenans sista strålar.

Vid roten är den mjukstråliga delen af analfenan tjock,

költig och fjfillbetäckt liksom ryggfenan.

Stjcrtfcnan är vid roten tjock, köttig och fjällbe-

täckt, i ändiui l\äif af<kuren. A I In de större sfrålarne,

14
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14 till antalet, som nå ut till ftnans anda, äio platta

och starkt greniga; pä hvardera sidan om dessa, ofvai)

och nedan, finnas 3 smärre strålar.

Af fjdll beläckes icke blott kroppen, utan äfven

hela hufvudet, blott med undantag af läpparne, gäl-

hinnan, och vissa ställen på pannan och hjessan, der

det underliggande benet, såsom lörut nämndt, tiäder

med en naken och skroflig yta i dagen. Äfvenså gå
fjällen långt upp pä roten af rygg- och analfenans

mjukstJ-åliga del, samt stjertfenan. Fjällen äro efter

fiskens storlek små, men styfva och fastsittande; de

största hålla knappt mer än tum i längd, till for-

men nästan fyikantiga, dock bredast vid roten; de be-

täcka h varandra så att knappt { är fri, och kantas i

randen med tali ika (30—40) länder. Af fjällradei- hafva

vi räknat 17 i en sned linie från ryggfenan till sido-

linien, och derifrån till anus 40, men då raderna ligga

föga regelbundet, kan deras antal icke med noggrann-
het bestämmas. Från gällocket till stjertfenans början

räknas 130— 140 fjäll. Sidolinien, föga utmärkt, begynner
der öfverskulderbladets kam berör gällocket, och löper

nästan parallelt med jyggen ända till stjerten, der den
är något närmare rygg- än buksidan.

Färgen på det friska exemplaret var ofvan blågrå,

på sidorna småningom öfvergåencJe i gulaktigt grå med
silfverglans, hvilken färg på buken blir ännu ljusare.

Alla fenor blåsvarta, utom bukfenorna, der strålarne

äro blåakti^t hvita, och blott den mellanliggande hinnan
blåsvart. Iris silfverfdrgad

,
pupillen blåsvart.

Exemplar af Polyprioii Cernium frän Medel-

liafvet, dem vi i Lunds och Köpenhamns Museer
haft tillfälle att undersöka, öfverensstämma full-

komligt med det Norrska.

2. Beryx Borealis Nob.
(Tab. II, fig 1.).

Slag tet Berjx ^ uppstå Ildt af Cuvier, hör

till en liten afdelning bland Percoideerne, som
har flera än 7 strålar i gälhinnan, och i bukfe-

norna, jemte en taggstråle, 7 eller flera mjuka,
— en karakter, soitj ensam är tillräcklig att skilja

K. v. Akad. Haadl. 1844. ^
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dem fiån alla and?a Acanllioplorygh' , hvilka, så-

som bekant, alchig hatva i bukrenorna mera än

på sin höjd 5 mjuka slrålar. Särskibh utmärker

sig detta släi^te genom en hög, hoptryckt kropp,

täckt med stora, härda och tandade tjäll; genoin

en dubbel, finlandad kam längs undre randen af

förlocket, och dyiika kammar på flera ställen af

hufvudet och käkarne; genom utouiordenlligt stora

ögon; genom en enda, kort ryggfena, med några

få och svaga taggstrålar, som nästan döljas i fe-

nans främie rand; ijenom den nästan horizontela

tillhäftningen af bröst fenornas rot; och slutligen

derigenom , alt de yttersta stråhirne i stjertfenan

,

såväl ofvan som nedan, äro verkliga taggstålar,

— h vilken sednare karakter äfven i viss £:rad är

gemensam för de båda andra slägtena i denna af-

delning, Mjripristis och Holocentrum, men för-

öfrigt utan exempel i hela fiskarnes klass.

Till detta slägte hör en fisk, som för några

år sedan (den 8 Mars 1839) fångades i nät vid

Börnäs i Sunds pastorat, 2 uiil från Bergen, i

Il vars Museum den förvaras. Den .var för fiska-

renaobekant, och man känner icke, hvarken förr

eller sednare, att någon dylik fisk blifvit vid

Norrioes kust fångad. Fisken har alla karakterer

af slägtet Berjx'''") , dit den måste föl as som eu
ny art, h vilken vi kallat;

*) Under vistandet i Bergen, dä vi saknade Cuviers
och Valenc. Histoire des Poissons, ocli i inga oss

tillgängliga böcker fnnno angifna de taugiga stiålarne

i sljertfenau lios Bcryx j ansågo vi fisken, på grund
af denna kaiakter, böi-a uppslnllas som ett eget slägte

i grannskapet af Btryx ^ och hade einat kalla den
Urocentnis riibcr j under h vilket nainn den finnes

omnnmnd, jenite de ÖfVii^a liär beskrifna fiskarne, i

bref frän en af oss, livaraf elt iildrai^ Irvektes i öf-

versii>ten al' Konql. Vet. Akademiens töi lianillingar

for IMaj innevarande ar (sid.



Berjjc boreuhs. capilc .ilLiiiidmi; corpori.s

scsquibi cviore , iiiuioe arnuiLo spiiiist), qii.irmn 2

ad lalera occij)ilis, 2 iii roslio, et 2 validée, di-

vergenles, sui> iiaiibiis ad l.ilcra ruslri;

S([uaiiiis pra^cipiie dorsi eL cauda' asjjeris, spinn losis.

J3i.8; D.4+18; IM(); V. I + IO; V.4f27;
C. 5+20+4.

Me nsurcB*):

Longitiido corpoi is (ad apiccin pimiae cloi salis"*: 30,0

Centim. (=12 poll. Sv.).

Altitiido maxima (jnxta iiiitiiiiii piiiiKO cloisalis): 11, vf»

C. (=4i poll. Sv.\

Altitiido supra medium ociili: 0,75 C.

„ ad radicem pinna; caiidalis: 2,80.

Latitudo maxima (inter opcicnia}: 4,:25.

ante radicem piniuj candalis: (1,82.

Longitudo Capilis (ad margincm poblcrioi t in (tpci -

culi^: 7,G2.

Distautia a roslio ad nares anleriores: 1,12.

„ ad marginem oiljilae: 1,7.').

Diameter max. nariuin (lain prionim qvam posle-

riornm): 0,30.

Distantia inter nares anleriores et posterioi-es: 0,17,

„ „ nares anleriores invicem: 1,50.

„ „ spinas rostri laterales: 2,12.

Diameter orbitcu: 3,12.

Distanlia inter orljitas: 2,0.

„ a marg. inf. orbitae ad marg. inf. capilis: 2,00.

„ „ post. orbitoe ad marg. post. oper--

cnli: 2,88.

Altitiido riclus expansi: 2,62.

Latitudo „ „ : 1,88.

Longitudo ossis maxiilaris: 3,42.

„ maxiila? inferioris: 4,50.

Distanlia a rostro ad initium pinnae dorsalis: 12,0. .

Longitudo pinnae dorsalis: 6,05.

Altitudo ejiis maxima: 5,0,

Distantia a pinna dorsali ad radicem p. caudalis: 6,40,

*) Alla mätt, har och i det följande, äro i metres och
och delar deiaf.
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Disfcanlia a rostio ad pinnas pecforales: 7,80,

Longitudo pinn9e pecloralis : 7,25.

Latitndo ejus ad radicem: 1,55.

Dislantia a rostro ad pinnas venirales: 9,85.

Longitndo radii spinosi pinnariim venlraliiim: 3,90.

Latitndo pinnarum ventraliura ad basin: 1,05.

Distantia a lotro ad aniim: 12,20.

„ ab ano ad inilium pinnae analis: 1,88.

Longitudo pinnae analis: 7,80.

Altitudo ejus maxima: 3,12.

Distantia a pinna anali ad radicem pinnae caudalis: 2,75.

Longitudo pinnae caudalis secus maiginem superio-

rejn: 7,25.

Longitudo pinnae caudalis in medio: 2,20.

Kroppen mycket hög och hoptryckt, så att dess

största höjd är inemot lika med halfva längden till

stjertfenans rot. Största tjockleken, som faller öfver

gällocket, är föga mer än ^ af denna höjd, och der-

ifrån bakåt afsmalnar kroppen beständigt ännu mera,
så att största tjockleken på det högsta stället, vid rygg-
fenans början, ej utgör mer än | af höjden. Fram-
till, vid nacken, är ryggen ännu temligen bred, hvälfd

och kullrig, men afsmalnar emot rygofenans början till

en köl; bakom lyggfenan blir den åter kullrig. På
gälnäset [isthnius) bildas af tungbenskölen [cauda ossis

hfoidei Guv.) en smal, men temligen hög köl; buken
blir sedan platt ända till bukfenornas lot, men bakom
dem kölformig ända till analfenans slut, och derifrån

till stjertcn kulliig. Från sin högsta punkt, vid lygg-

fenans början, beskrifver Ry^glinien en båge med i

början saklaie, sedan hastigare slupning ända till nos-

spetsen; bakåt sänker den sig med svagare och med
jemn lutning, som småningom aftager, tills rygglinien

på sljerten blir nästan horizontel. Från underkäkens
spets nedstiger Bukliiiien i en båge till ett stycke fram-
om bukfenorna, blir sedan horizontel ända till analfe-

nans början, och uppstiger med stark sluttning längs

hela analfenans rot. Hela kroppen får härigenom en

nästan rliomboidalisk forn) , i det paiman och främre

delen af ryggen äro parallela med analfenans rot , bakre
delen af ryggen nied undei käken och främre delen af

buklinien.

Ilufviidct ^ hvars längd innchålles 4 gånger i to-

tallängden, är mycket hnplrvckt, med skarpt stupande



panna och lodiält nedshgaixic sidor. Pannan nr mel-

ian ögonen nästan j)lalt, och öfveigar rinmtill i den

bieda, tiubbiga nosen, haklill, tller snarare upptill,

i den smalare och mera kullrii^a i vggen; ryggen gar

nemligen här ned, ända långt framom ögonens midt,

der nRcken är belägen, och öTver^kulJci bladen samt
kiop[>en.s stora sidoniuskler vidtaga; ett förhållande som
hos få fiskar torde äterlinnas. Kinderna, underkäken
bakerst vid leden, samt gällocket och iindeilocket

synes hafva varit läckta med fjäll (ehuru på vari exem-
plar, såsom laget |)ä nät, till en del allallna); det öf-

riga hiifvudel naket. Subor))ilalbenet
,

((irlocket, skul-

lerbladet, öfverskullerbladet och största delen af pan-

nan, beläckas af en tunn hud, som ej är fästad till

benets yla, utan liksom ulspänd deröfver, och tält ge-

nomborad af en mängd störie och mintlrc, cirkel-

runda porer.

Munspi ingan är slarkt uppstigande; undei käkens
främre land slullai" inål mimnen till, sa atl dess tand-

rad upptages innanför ölVerkäkens , h varemot dess ne-
dersta rand, eller hakan, snarare ulskjulei- litet fram-
om Ölverkäken. Gapet af medelmällig slorlek, större

höjd än bredd, ufverläppen nästan rudimentär, men
underläppen ijock och köttig, isynneiliet niidt på si-

dorna. Alla tänder helt små, kardlika. I underkäken
bilda de ett smalt, nästan jenjnbredt band, som stiäc-

ker sig nästan så långt liak i munnen, som sjelfva un-
derkäkens grena i ; på niel lankäksbcnen är bandet bre-

dare, midtpå afbrutet eller deladt i tvenne, elt på
hvar sida; hvardera bandet är bredast ungefär på sin

midt, och afsmalnar åt båda ändar, starkast likväl

bakåt. På plogbenets främre ända finnes ett litet, på
tvären ovalt, fält med tänder; ))å hvardera gombenet
ett band, som fiamtill är af lika bredd med det på
öfverkäken, men bakåt mycket afsmalnar. På gälbå-

garne och svalgbenen (hvilkas antal och form ej ulan

exemplarets skadande lät sig bestämmas) en mängd små
kardlika länder. Gomseglet i öfveikäken är särdeles

stort och biedt; sjelfva gommen är, midlefter hela sin

längd, klufven af en djup springa, som sträcker sig

från tandfältet på plogbenet ända till svalgbenen. Tun-
gan bred och platt, utan tänder.

Ndsborrarnc ^ som ligga ungefär på gränsen mel-
lan nosens öfre yta och sidoy törne, vida närmare ögats
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land an nosspclscn, aro leinligen stora; tieii frariue är

något oval på tvären, och ^tön-e än den bakre, son)

mrra näi'mar sig till en cirkelrund form. Ögonen
iitoniordentligt stoia (inneliåilas blott 2.} gång i hela

ludvLidets längd), cii kelriinda, synas ej alldeles fylla

ögonhålen. Deras läge är vertikalt, deras öfre rand

ligger nästan i linie med pannan, och deras diameter

är större än deras afstånd såväl från hufvudets undre
som bakre rand. Ännu mindre är pannans bredd mel-
lan ögonen, knappt stöire än dessas afstånd från nosen.

Öfverkäkens rand bildas af de smala mellankdks-
benen^ och har i midten ett bredt och djupt hak.

Khnru mellankäksbenens apofys skjuter temligen långt

upp, äro de i det närmaste oiörliga, eller kunna åt-

minstone i högst obetydlig grad framskjutas. Kdkbe-
nen [ossa maxillaria) äro ofvan helt smala, och fästas

på nosens sidor långt från medellinien; nedtill mycket
breda, platta och tunna. Med sitt bakersta hörn nå

de under midten af ögat. Ungefär vid ^ af deras längd

nfvanifiån börjar en kam, eller snarare en oredig massa
af flera rader taggar, h varifrån utgår, mot benets

bakre hörn, en såglandad kam, som ät begge sidor ut-

sänder korta grenar (alla, jemte mellanrummet mellan

dem, utmäikande sig, ännu på det spritlagda exeoi-

plaret, genom en hög, brandgul färg). Nedanför denna
kam, och parallelt med den, löper en annan, enkel,

(ofärgad), sågtandad kam, som foitsättes ända till sjelfva

i)örnet. Undrrkdken har på midten en svag utböjning,

motsvarande insnittet i den öfre; dess grenar äro sär-

deles breda, isynnerhet på midten, der de komma så

nära att de nästan beröra hvarandra. På hvardera gre-

nen märker man 5 långsgående, smala, under en större

eller mindre del af sin längd, hvasst sågtandade kam-
mar; den öfversta följer läppens undre kant, och fort-

sattes sedan till käkens bakre vinkel, der den ändar sig

i en liten, men stark tagg, som uppskjuter vinkelrätt

från benets yta. Den andra börjar något längre bak
än den föista, och foillöper, småningom närmande sig

denna, tills båda sanuuanstöfa vid den nyssnämda tag-

gen. Den tiedje är kortare och i midten afbruten,

eller bildas af 2 läta linier, som nära käkens undre
rand sammanstöta under en trubbig vinkel, och lemna
ett litet öppet rum emellan sig. Den fjerde är kortast

ni deu) alla, börjar näslan i san)ina linie soni den an-
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d»a, och löper parallell med den tredjes första gren,

tills helt nära käkens rand, der den sinlai-. Den femte

följer käkens undre rand, fran sy/fi/)h}SiS liH del »tälle

der käkarne komma hvarandra närmd>t; på dess träm-

sla del saknas tändei.

Pä livar sin siiia on\ nosen, under nn>l>orrarne

,

utgår frän fiämre snbmbitalhenel en ntomortienlligl

stor och stark lagi^, klufven, sn:irl ofvanom den tjocka

roten, i Ivenne, al hvilka den främre är liten och vet-

ter litat och framåt, den bakre, vida större och star-

kare, utåt och nagol bakåt. Mellan dessa sitta, vid

främre kanten af sjelfva nosen, 2 starka, ehuru vi<ia

kortare taggar, fastade på näsbenen och riktade fram-

åt, utåt och uppät. Straxt ofv.inlör och bakom främie

näsboirarne begvnner en smal, men hva^s och saftan-

dåd benkam, «om !)ildar sjelfva raiulen af ögonhålan
och löper iiiiidl o.nkiing densamma, hö^st o«:h hvas-

sasl vid midten af dess bakre rand. På bakre och

undre sidan öfvergår den i suborbitalbenens öfie rand,

och förlorar sig slutligen framemot den stora, nyss-

Dämda taggen. Del fränne suborbilalbenet är af en

särdeles smal och långsträckt form, lägger sig framtill

upp mot käkbenens rot (och bär h ir den stora laggen)

,

och sträcker sig bakldl hän emot förlocket. Dess öfra

rand är, som ofvan nämdt, sågtandad nästan un(ier hela

sin längd; men ni' undre randen bär blott bakersta de-

len dylika tänder. Vid öfre ändan af den kavitet , hvari

mellankäksbencns apofys upplages, böi ja '2 smala ben-

kammar, som bakåt starkt divergera, och i nacken,
d. v. s. öfver och något framom ögonens midt, upp-
skjuta i hvar sin starka tagg; dessa tag«i;ar stå mitlt

bakom de båda laggarne på nosen, eller alla 4 bilda,

tillsammantagne, hörnen i en rectangel. Bakom dessa

taggar foilsältes kammen i samma riktning, men hvasst

landad, längs öfre randen af öfverskulderbladel
,
(hvil-

ket ben äfven längs sin bakre rand och pä ett litet

stycke af den undre, är landadt). En dybk hvasstan-

dad
,

tilltryckt kam bildas sedan åter, efter ett litet

afbrolt, af skiillerbladets öfre rand och sedan af öfver-

armens, intills delta ben döijes under gällocket. En
liten dylik kam finnes ett litet stycke längie ned på
skullerblndet , straxt ofvanför gäl locket; och slutligen

finnes på öfverarmen, framom bi östfcnoi nas rot, en
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stf^rkare, men otandad kam, som fortsälles ända ned

till randen af mellanlocker.

Förlockets bakie rand stiger nästan rakt nedåt tills

inemot hörnet, hvarest den något utskjuter och bildar

sedan en afrimdad båge ända fram till underkäkens

bakre vinkel. Spår till tänder i randen begynna synas

redan långt ofvanför hörnet, men blifva först på dess af-

rnndade del stora och tydliga. Dessutom gå på ytan

af detta ben, framom hörnet, nästan rakt framifrån

bakåt, två koita
,

parallela, hvasstandade kammar, af

hvilka den understa är den längsta. Framtill begrän-

sas förlocket af en vertikal benkam, öfver hvilken lig-

ger en rad af h vassa länder; men denna rad fästes ej

pä sjelfva kammen, utan ligger lös deröfver, är lätt

affallande och utgår från sjelfva den nakna huden,
hvaraf den synes vara en fjällartad ntlaildning. Nedtill

bildar benkammen en trubbig vinkel, och fortsätter sig

som vanligt framåt och nedåt; här sitta tänder fästade

på sjelfva kammen. Gällocket är 2^ gånger så högt som
bredt; dess bakre rand är bugtig, med 2 ingående och

3 utgående bugter; men en bred hinna omger hela

randen och utfyller bugterna. Längs dess främre rand
löper en upphöjd benkam, och en annan går tvärtöfver

gällocket till den mellersta af dess utgående bugter.

Unclerlocket'^vhe\\. lunnt, mot öfre ändan alldeles hinn-

akligt , nedtill bredast och uppåt afsmalnande. Mel-
lanlocket har alldeles samma form som förlockets nedre

hällt, så att förlockets och mellanlockets rand, som
båda äro under hela sin längd livasst kamformigt tan-

dade, tillsammans bilda 2 parallela närstående kammar.
Gnlöppningarne klufna ända under främre randen af

ögat. Galhinnans strålar 8, liksom i 2 afdelningar;

då gälhinnan är sammanlagd är den nemligen dubbel-
viken, så att de 4 inre strålarne ligga innanföre de 4
yttre, och äro från dem liksom skilda genom ett längre

mellanrum mellan 4:de och 5:te strålen; de 4 inre till-

taga gradvis i storlek från den innersta, som är helt

kort; de 4 yttre äro alla af ungefär samma längd , och
vida mer krökta än de inie.

Ryggftnan begynner något närmare nosen än stjert-

fenans rot. Dess längd utgöi- blott i af totallängden,

dess höjd något mindre än hälften af kroppens. De 4
(aggstrålar, hvarmed den börjar, sitta tält närmade till

livarandia i fenans frännc rand, äro luima och svaga

,
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djupt faiarle, med sruaL), iippliöjdn ränder mellan fa-

rorna; den forsla, som lält kan undgå ii ppmäiksani-

lieten, är sä liten, alt de-^s spets knappt räckei' öfvei*

de omgifvande fjälleii; äfven den andra äi' temligen

kort; den tredje är 3 gånqer så lång som den andra,

vid basen tjock, liksom dubbel, och den 4:de synes

ännu hafva varit betydligt längre, men är afbruten

i spetsen. Alla taggslrålarne, isynnerhet de båda sista

,

räcka med spetsarne långt utom den förbindande huden.

Af de mjuka strålarne tyckes den första hafva varit

längst, och längre än någon af taggstrålarne (är på vårt

exemplar något skadad i spetsen); de derpå följande

aftaga liastigt i längd till den 10:de, som är något mer
än dubbelt så kort som den andra; serlan bin- aftagan-

det åter lang'^amt, eller de 9 sista strålarne äro unge-
fär af samma längd. Alla äro ledade, och alla, utom
den första, klufna.

Bröstfenonia äro fästade alldeles liorizontelt , så

alt deras rot är parallel med kioppens longitudinella

axis; och då de läggas intill kroppen, riktas deras spets

uppåt och något bakåt emot ryggfenans rot. De äro långa

och smala (innehållas föga mer än 4 gånger i totallängden);

föista strålen är kort, andra inemot 2 \ gång så lång,

och lika lång som den sjelte, fjerde och femte längst;

med den 7:de böija stiålarne aftaga betydligt i längd,

den 12:te ungefär lika lång son) den första, den sista

kortast af alla, föga mer än ^ så lång som den för ta.

Alla äro ledade, de båda första odelta, alla de öfriga

starkt förgrenade.

Bukfenorna begynna midt under lyggfenans bör-

jan och under roten af bröstfenornas sista strålar, och
utbreda sig horizontelt; båda ligga såväl utbredda som
hopvikna, i samma plan med hvaiandra och med den,

framför deras rot, nedplattade buken. Deras vidfäst-

riing är sned i riktning inåt och bakåt, och båda fe-

norna sitla så nära, att de bakerst vid roten nästan

sammanstöta. Den första strålen är en temligen stark

taggslråle; snedt öfver dess yta gå en mängd djupa
fåror, med mellanliggande smala, upphöjda ränder.

De mjuka strålarne äro 10 till antalet; de första äro

tjockast och tyckas hafva varit längst, men äro i spel-

sen afbiutna; de sista aftaga betydligt både i längd

och tjocklek, och den sista är blott hälften så fång
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som tagg^lrålt-n. Alla iiro leihule , och alla lyckas hafva
varit kitifna.

Anus ligger i inidlen af kroppens längd, iilet näi-
mare bukft^noi nas rot än analfenans, från hvilken den
skiljes genom ii fjälhader. JnalfcnaiL börjar ungefär
under ryggfenans midt; är lägre än denna, n»en -I

längre. Af dess 4 laggstrålar är den första ytterst liten

,

ännu niindie än förs*a laggstrålen i i vggfenan, ocli ej

högre än de onigifvantie fjällen. Den andra äi- 10
nnllim. lång; liksom de bada följande är den tjock och
stark, med hvass spets, samt snedt fåiad liksom tag-

gen i bukfenorna; den 3:'Jje är mei- än dubbelt sä läng
som den andra, och den 4:de ännu längre, men på våit

exemplar afbruten i spetsen. Af de mjuka strålarna

svnes den löivsta, som är bruten i spetsen, hafva varit

längst; de följande aftaga starkt intill den llj:de, som
är blott hälften så lång som den andra. Derefter blifva

de följande stiålarne lika höga, ellei- aftaga nästan

omärkligt ända intill den 27:de och sista, som är om-
kring I så lång som den 10:de. Alla strålarne äi o

ledade och klufna.

Stjertfenan är djupt kinfven. I stället för de små
odelta stiåicU-, som vanligen finnas nfvan och nedan om
stjeitfenans rol, finnas här taggstrålar, 5 ofvan och 4
nedan. Alla dessa taggstrålar ligga tätt öfver hvaran-
dra, äro vid loten breda och platta, och hafva en

konvex sida, som vetter utåt och äi- kö-lad från roten

ända till spetsen, och en konkav sida som vetter inåt

och upptar konvexitelen af följande stråle. Af de öfre

är den första helt liten, bred och platt nästan ända till

spetsen, som föga öfveiskjuter de omgifvande fjällen;

den andra mer än dubbelt så lång , ehuru blolt () mill.

,

båda glatta och utan (åror på vtan; den tredje är af-

biiilen, den 4.'de 16 millim. , den 5:te 23 mm., nära för-

enad med den forsla af de mjuka strålarne; båda dessa

afsmalna mot spetsen, som blir trekantig som en sli-

Jell, och visar spar till fåror på ytan. Taggarne på
nndersi(ian äro blott 4, i del den som motsvarar den

3:dje af de öfre saknas; de 4 öfriga öfverensslämma

fullkomligt i storlek och form meci de motsvarande på

Öfre sidan. På våi t exemplar är sljertfenans nedre flik

afbruten, men tvckes, efter del qvarsiltande all döumia,

hafva varit alldeles lik (l<'ii öfre. 10 strålar ligga öfver

sidolmien o( h 10 undi-r; de 4 vlteisla, son» ä><) längst.
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synas vjiia imgrlai a( sainina (ringd, mcii »lercfler al-

luqa <ie sa helydli.qt, all de incIK rsla, knapjjl nio ^ sa

länga soDi (ic yitic. Alla äro ledade och alla starkt

klnrna, ntnin den yttersta (åtminstone på nCre sidan\

som dl" odell; alla äio tjocka ocli starka, och ligga så

lätt intill iivarandta att ile näslaii icke lemria plats för

någon hinna mellan sig, hvilket också är fallet med
taggstrå larne.

Fjällen stora, hårda ocIj faslsiltande , hilda sär-

deles tydliga, tegellagda rader. Från rvggfenan till

sidolinien räknas 11 fjällrader, från sidolinien till buk-
fenans lot !^0; länsas sid(dinien, från gällocket till sljert-

fenans rot, 67. Af hijf\udet är, son) fönit nänidt,

stöista delen naket; deremot svnas fanorna , åtminstone

till någon del, hafva vnril öfveid ra::;na med fjäll, men
dessa, såsom läll affallande, saknas tdl största delen

på värt exemplar, sä att fenornas mspimgliga skick

endast anlydes genom några få, här och der qvarsit-

tanile f]äll. Fjällen, omkring () millim. långa, äro pä
midlen liksom något inknipna, ocli dida-; på de! ta ställe

genom cn tvärlinia i 2 ungefär lika stoia delar. Den
främre, betäckla delen, blir mot ändjui bredare, och

slutar sig, der den är biedast, med 3 idrundade iiöi n

;

dess yta är, som vaidigt, valtiad med en mängd fina

vågiga tvärstrimmor, men för öfrigt alldeles slät. Den
bakre delen, som till stöi'sta delen äi* obetäckt, är

halfcirkelforn)ig , och har längs midten en djup, säi-

deles tydlig fäia; på hvardera sidan om denna fåra

finnes ett antal mindre, vanligen 8, skilda af smala,

upphöjda ränder, hvilka ränder i fjällens rand utlöpa

i lika många hvassa taggar. Sådane visa sig fjällen på
sidornas midt, i trakten af sidolinien; men fjällen på
nedre sidorna äro på främre delen af sin yta alldeles

släta och glatta, och fåior och upphöjda ränder be-

gynna här först emot fjällets bakre rand. Deremot blir

ytan ännu slräfvaie på de fjäll, som beticka ryggen,

stjerten, och den platta delen ;d' buken framom buk-
fenornas rot. På dessa fjäll öfvergå de upphöjda rän-

derna småningom i rader af taggar, vanligen 2—3 i

hvar rad; slutligen, isynnerhet på de fjäll som finnas

på vissa delar af hnfvudet, blifva taggarne så afbi iitna

o«:h spridda, att några rader knappt kunna urskiljas,

och fårorna försvinna alldeles, så att hela fjällets yta

ses bestiödd med glesa taggar. Men flen djupare faran
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i iDidtcn af hvarje fjä!! förblir alltid tydlig, och da

denna ligger i samma linia med fåran pä närmast före-

gående och följande fjäll, så u{)pkomma derigenom längs

hela kroppen, frän hnfvndet till stjerlen, sä mänga in-

tryckta linifr som fjällrader finnas, således på hvardera

sidan omkring 3'). De ofvannämde ställen, der fjällens

ränder äro taggiga, löjas genast genom en sträfvare

yta, både för ögat och känseln. Sidolinieii begynner
bakom skulderbladet, och följer under ht-la sitt lopp
ryggens krökning; straxt bakojn lygqfenans slut blir

den borizontel, är pä stjeiten alldeles lika långt afläg-

sen irån rygg- som bak-sidan, och kan följas ända till

midten af stjertfenans insnitt. De fjäll, öfver hvilka den

löper, äro af samma storlek somdeöfriga, menhafva,
i stället för den djupare fåran i midten, en upphöjd
slemkanal, och vid dess mynning, i bakre randens

midt, ett djupt insnitt.

Biand cle Ireiine, hillills bekanta artcme af

slägtet Berjx '••) skalle denna endast kunna je]u-

föras med B. decadactyJits Cuv. et Yal., som
dock har en vida lägie kroppsform och pä nosen

bhjlt tvenne niindie Uggar — aiidta minilie vä-

sentliga olikheter att förtiga.

Samtliga fiskar, som liöia till denna afdel-

iiing af Pei coideerna, utmärka sig i hög grad genom
skönhet och färgprakt, och vår Norrska art sy-

nes deri ingalunda gifva efter för sina samshig-

tingar. Slifls-Amtman Christie, som eihöll den

nyss uppdragen ur hafvet, säger sig aldrig hafva

sett någon så vacker fisk. Färgen var på huf-

vudet och ryggen, ned till sidolinicn, högröd; på
sidorna och ned emot buken öfveigående i en ljus

silfverfärg med rödaktigt skimmer; fenorna, äf-

vensom alla 6 lagi?arne på hufvudet» högrtkla.

*) De tvä beskrifvas af Cuvfer och Valcexcien.ves, den

tredje af Love, i Zool. Transact. Vol. Ill, 1, samt
i Cand^ridge Philos. Träns. Vol. VI, (>. 197, på hvil-

ket sednaro ställe äfven förekon)mci en ligur af B.

(IccadaclyUis. Gr v. (I Val.
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3. Sebastes ifnperialis Cl v.

Uloni den vanliga arlen af Sebastes — eller

de vanliga, i iall den linndje, sasijin viviparas

enligt Dr. Kröyer, bör skiljas fian den slörie —
förekommer äfven vid Norriges veslra kust en

annan, hittills blolt i Medelhafvet anmärkt ait,

imperialis Cu v. ''"). Den höi' vid Bergen icke

till de sällsyntaste fiskaine, utan är en verklig

ståndfisk, sum flingas alla är och är af fiskarena

känd under egna namn. Frän ^S". jwrvegicus
j,

hvarmed den vid första påseendet har mycken
likhet, skiljes den dock lätt derigenom: att båda

käkarne äro lika långa, pannan mellan Ögonen

mycket (nästan dubbelt) smalai e, bröst fenorna

mycket bredaie, sträckande sig ända ned till

bukiinien, med de 8 nedersta slrålarne till hälf-

ten fria, tjocka och köttiga, samt att ryggfenan

blott hal' 12 tai^gsti ålar (hos //orregiciis 15) —
smäire olikheter att förtiga, for h vilka vi hän-

visa till den följande beskrifningcn. Dessutoni är

munnen inuti mörkt blåaktig och simblåsa saknas.

De flesta exemplar vi erhållit, hafva haft 14 till

15 tums längd; dock lärer arten, äfven vid Noniges
kuster, kunna bli betydligen slörie. Kroppens form
afviker i allmänhet föga fiån S. jwrvegicus, men är

dock i proportion något Ingie och bredare, så att stör-

sta höjden innehålles 3| till 4 gånger i totallängden,

och slÖrj»ta tjockleken blolt 1^ till If gång i höjden.

Ett något mer afvikande utseende får hufvudet der-

igenom, alt dess främre del är vida mera naken och

*) Ehuiu denna art skall vara allmän i Medelhafvet,

har den ej blifvit beskrifven förr än af De Laroghe
(Annal.du Mus. T. XITI, pl. 22, fig. 9, under namn
af Scorpcena dactyloptera) och Risso (Tchthyol. de Nice

pag. 186). — GuviER var den föiste som visade dess

nära slägtskap med vår nordiska Rödfisk , och sam-
manslå 1 Ide bada under slägtct Sebastes.
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skroiiig al uppliöjd.i Ijenkammai"
,
pannan melUni ögo-

nen mera konkav och nästan dubbelt smalare, samt un-
derkäken ej längre än den ötVe. Pannan är mera slut-

tande och hela liufvudet något bredare; dess längd

inmdiålies 3 i^ånger i totallängden, ndi^borrarne Ir^v

den fräuiie en från bakre randen utgående hudflik,

som är dubbelt så lång som näsborrens diameter; mel-
lan de båda Främre näsborraine sitta 2 hvassa taggar,

liksom ho'^ S, no?^vcgicics. Ögonen äro ännu litet större

än hos denna, och deras diameter är mer än dubbelt
så stor som pannans bredd mellan dem; ögonhålan är

ej cirkelrund, utan bredast framifrån bakåt, och för-

länger sig framtill i en liten trubbig vinkel. Vid före-

ningen af ögonhålans främre och öfre rand sitfei en liten

bakåtriklad tagg, och bakom denna löper, längs ögon-

hålans öfre rand, en kam väpnad med 1—7 taggar

(hvilka både till antal, form och läge betydligen va-

riera, oftast 2 till 4), samt något längre bakåt, i samnia

riktning, med ännu två taggar. Ungefai' emellan de

båda bakre näsborrarne begvnna två andra upphöjda
linier, som löpa nästan rakt framifrån bakåt, komma
hvai aridi a närmast på pannan midtemellan ögonen , och
divergera derilVån bakåt, tills de i nacken sluta i en

kam med 2 (sällan 1 eller 3;, i en rad ställda, bakåt-

riktade taggar. Suborbitalbeiien hafva samma foi m ocli

läge soi.n hos S. norvegicus j men fiamti-äda tydligare,

med en mera naken och ojcmn yta; dqt främre är van-

ligen väpnadt, såväl i öfre som undre randen, med
1— 2 taggar, hvilka stundom äro ganska tydliga och
hvassa, stundom alldeles saknas; det bakre, af en sär-

deles smal form, stiäcker sig som en upphöjd (stundom

med en tagg imder ögat väpnad) kam, bakåt och ned-

åt emot förlocket, mellan hvais första och andra tagg

det slutar. Gällocksstjckcna afvika frän norvcgicus blott

derigenom, att den andra taggen på föi locket är längre

och starkaie, samt att inga taggar finnas der under-

lockets och mellanlockets rand stöta saumian. Der öf-

verskullerbladet förenas med skidlerbladet, sitta 3 små,

breda och platta, bakåtriklade taggar, 2 på det förra

benet, och en på det sednare, i dess öfre hörn.

Ryggfenan beslår af 12 (sällan 13) taggstrålar, och

13 mjuka; den är högre än hos tV. norvegicus ^ i det

dess höjd blott innehålles 2—2| gång i kroppens. Den
laggslråliga delen ulgör icke f af fenans lula län^d:
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den första laggslrakn nr kortast, den aiulra icke Cullt

diihbelt sA liini,', den tredje, soin är länyst, oier an

dubbelt Sä lang, oeh föga kortare än den längsta mjuka

strålen; deretur aftager .slrälarne^ längd småningom

intill den ll:te, men den 12:te är åter något längre.

Af de mjuka slrålarne äro den andi a ocli tredje längst

,

den sista koitasl; alla äro klufna, utom den sista.

BröstJ^cnorna ävo \odiäU tillliäftade, stoia oeb star-

ka, ocli deras rot så bred, att den nåi- ända nt^d i niveau

med buklinien, och att dess bredd knappt inneliålles

2 1 gång i kroppens stöisla höjd, som infaller just på

detta ställe. I ändan äro de särdeles breda, emedan

alla strålarne äro nästan lika långa, utom den för-ita

och de båda sista. Den öfre oeh nedre hälften af denna

fena visa en märk väldig olikhet; den förra består af

11 (sällan 12) strålar, som alla sammanbindas af fen-

huden ända tdl spelsarne, och alla äro i spetsen klufna,

utom de båda löi sta. Den nedre deh n beslår af 8 strå-

lar, som äro un.;tdär till hälften fria och beklädda,

från roten ända till spetsen, med ett tjockt, opakt,

liksom köttigt öfverdrag; först då f( nan utspännes och

hålles emot dagen, kan man genom öfverdraget urskilja

sjelfva strålen, som är tiock , ledad och odelt.

Biikfcnonia begynna slraxl bakou» bröstfenoina , och

när båda fenorna äro sanunanlagda , beröra deras kan-
ter hvarandra under hela sin stiäckning, så att båda
fenorna synas utgöra en enda. Också slula bukfenor-
nas längsta strålar i san)iiia veitikallinia som bröstfe-

nornas, ungefär vid anus. Taggstrålen är den korta-

ste; den andra mjuka strålen den längsta, nästan dub-
belt så lång som taggstiålen ; alla de mjuka strålarne

greniga. Taggstiålen är tätt förenad med den första

n^juka strålen, och båda hafva ett dylikt köttigt öfver-

drag, som de 8 nedeista strålarne i bröstfenan.

Anus ligger något bakom halfva totallängden, un-
der mellanrutrmet mellan ryggfenans båda sista tagg-

strålar. Bakom anus en tjock men kort, konisk , hvit

papill. Analfenan, som består af 3 taggiga och 5 (eller

stundom 6) mjuka strålar, begynner ett litet stycke bak-
om anus, något bakom början af ryggfenans mjuk-
stråliga del. Den andra och tredje taggstrålen äro un-
gefär lika långa, något mer än dubbelt så långa som
den första; de hafva en fåra längs midtcn, och spår
till ett köttigt öfverdrag finnes på dem alla och på
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iJe främsta af de nijiiLa stralarne. Af dessa sednare är

den första längst, inemot dubbelt sa lång som sista

taggslrälen; de följande aftaga småningom i storlek;

alla äro klufna, den sista ända till loten. Analfeuan

upphör un^^efär under ryggfenans 8:de mjuka stråle.

Stjertfeiian är i midlen något halfmånformigt in-

skuren. Af de 13 strålai-, som nå ut till dess ända,
är den yttei-sta pä hvardera sidan odelt , de öfriga starkt

greniga; dessutom finnes ofvan och nedan ett antal

(4— 8, vanligen 5) kortare, enkla strålai-.

Fjällen likna till form och storlek temligen dem
på S. norve^icus y från rvggfenans 5:te stråle till sido-

linien hafva vi räknat 11 fjällrader, och derifrån till

bukfenornas rand omkring 22; längs sidolinietj ungefär

75 fjäll. På hufvudets främre del äro fjällen vida

smärre och glesare, ocli saknas nästan alldeles mellan

ögonen och framför dem, på hela nosen äfvensom pä
underkäken. Siclolinien begynner vid sk ullerbladets

tagg, beskrifver en obetvdlig båge öfver gäl locket, och
löper derifrån i en nästan rät ^ellei- nedåt litet konvex)

linie till under slutet af ryggfenan, hvarefler den blir

horizontel längs stjerten, föga närmare dess öfre än undre
sida. Isvnnerhet i början äro dess slemkanaler myc-
ket upphöjda, bildande en tydlig köl.

En nyligen fångad fisk hade följande yrt>g.- lifligt

röd, på buken mycket ljusare än på ryggen och
sidorna, på hvilka sednare man ot\'dligt urskiljer 3
mörkare tvärband, som fortsättas ända upp på rygg-
fenan, men upphöra nedåt buken till. Det främsta,

som går bakom gällocket, sammanflyter nästan med
det mellersta, isynnerhet ofvantill, der hela ryggen

är mörkröd; det andia går under ryggfenans tagg-

stråliga del, det tredje och tydligaste under dess mjuk-
sträliga; öfver stjertroten synes spår till ett fjerde.

Alla fenor högröda, äfven de undra. Bakre delen af

munnen och svalget mörkt askeblå; på tungan finnas

blott några blåaktiga fläckar; gällockets insida blåsvarl,

h vilken färg skiner igenom och synes på gäl lockets ut-

sida, såsom en mörkt blåaktig fläck. Pupillen mörkblå;

iris guldgul. På andra exemplar äro tvärbanden ännu
svagare antydda, de undre fenorna blekare, ryggfenans

hud marmorerad med orediga, grönaktiga eller gulak-

tiga fläckar o. s. v.

Inve



49

Inre delar: Biikhiniiaii kolsvart. Lefvern del t i

tvenne långsträckta flikar, af" hvilka den högra är myc-
kel mindre nn den venstra

; gallblåsan säokformig , tem-
liget) stor. Magen lendigen liten, har formen af en
cylindrisk säck, och utsänder ungelär från midten af
undie ytan en smal gren, hvari pylorus öppnar sig, lik-

som hos S. norvegiciis. Sju blindlai mar *) , af feltsaru-

luanbundna i 2 knippen, bilda omkring pylorus en

halfcirkel, de yttersta äro längst, de mellersta något
kortare. Vid pylojus kröker sig tai-men, blir sedan
smalare och går ned ända förbi anus; gör derifrån den
andra bugten upp tillbaka till pylorus, och vänder sig

slutlii>en der för tredje gången, för att som en något

tjockaie äiultarm nedgå till anus. Hela den utsträckta

tarmkanalens längd, från mun till anns, utgöi- 14^ g^irig

fiskens läni,'d. I det uppskurna exemplaret (Hingadt i

Januari) funiios 2 romsäckar, efter utseende ännu föga

utvecklade, helt smala men långa, sträckande sig ända
upp mot lefverns främre ända. Njurai ne längre än hos

S. norvcgicus y urinblåsan nästan lika stor. Simbläsa
saknas. Vcrtehrcr 26, af hvilka 10 lillhöia bukhålan,
16 stjerlen.

Vi hafva liafL tilliälle att n(jf;gramit jeniföia

vår (isk med tvemie Metielhafs-exeniplar af Se^

bastes imperialis , af hvilka det ena förvaras i

Bergens Musi^urii, det andra, bvilket vi oenom
Herr Professor Ueinhap.dts ^ocl het erhållit liil låns,

i Köpenhams Kungliga Museum. Vi Ijafva funnit

dem fullkomligt öfverenssl ammande med våra

JNurrska, utom det att det köttiga Öfverdraget på
bl östfenornas nedi e strålar på dessa exemplar var

föga märkligt, hvilket duck lorde härröra deraf,

att fle längre tid förvarals i sprit; tj^ äfven på
Norrska exemplar som i flera år varit spritlagda,

*) CuviER och Valenciennes (Flist. des Poissons T. III,

pag. 338) hafva blott funnit 6 blindtarmar, De L vroche

blott 5. Hos S. norvegicus hafva vi räkn il 11 blind-

farmar.

K V. Acd. Han dl 1844. ^
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liafva vi funnit delta öfverdiag, som på friska

individer är så tydligt och i Ö2:onen fallande,

småningom bli mera genomskinligt och mindre

märkbart, så att strålarnes leder shitligen kunna

genom detsamma urskiljas, såsom fallet är med
de Medelhafska exemplaren.

Vi hafva här ett exempel, analogt med Cal-

lioTijinus macuhitus ^'')
, på en fisk, som förekom-

mer i Medelhafvet och vid Skandinaviens kuster,

ulan att ännu vara funnen vid de mellanligi^ande

kusterna af Frankrike och England. Hvad denna

fisk beträffar, skulle sådant dock snarare kunna
förklaras än med den nyssnärada, genom det

stora djup h varpå den lefver, och som knappt

torde träfias någonslädes vid nämnda länders kusler.

Så lära Lota ahyssorum JSilss'--'-^^ och Spiuax ni-

ger vara gemensamma för de stora djupen vid

Medelhafvets och Norriges kusler, utan att finnas

vid de mellanligg^snde. Sebastes imperialis skall,

enligt fiskarena i Bergenstrakten, finnas på lika

stort, eller nästan större djup än den vanliga

Rödfisken, (100— 120 famnar). Den fångas vid

alla årstider, ehuru alllid sparsamt, och är af

de flesta fiskare väl känd under namnet ''Skjcer-

Auer' {^'Auer' eller "C/er" är den vanliga Röd-
fisken) eWev ''B/äkf/ftJ' såsom blåaktig in i munnen.

*) Denna fisk, hittills blott en gang träffad i Kattegat
och en gång i Sundet, förekommer äfven vid Norriges
vestra kiisl. I trakten af Stavanger och Bergen hafva
under delta och förtgående år, blifvit på olika tider

fångade 4 exemplar, och deri bland äfven en hona,
hvilken, som bekant nr, aldrig förr hos oss anlrälYats.

Det är icke osannolikt att denna ihk verkligen är

sfandfisk vid Noriiges veslra kust.

**) Hvilken vi sett från Medelhafvet, chiuu under ett

annat namn.
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4—5. Tvenne nya arter af sU/gtet Goöius,

Vid Noi riges vestra kust äro, på olika ställen

ocli tider, fångade flera små, genomskinliga Go-
bier, som tillhöra tvenne olika arter, betydligen

skilda, såväl sinsemellan, som från de hittills hos

oss kända arlerne af slägtet. Så många exemplar

som hittills erhållits, hafva allt utseende af att

vaia späda ungar, men måste i sådant fall till-

höra vida större arter än någon af våra hittills

bekanta, ty af Gobius minutds och Rathensparri

är det ej sällsynt att träfia exemplar, som äro

vida mindre än de här ifrågavarande, men likväl

redan äro ogenomskinliga och se helt annorlunda ut.

Från våra Öfriga Gobier utmärka sig dessa

genom flera lätt i ögonen fallande karakterer:

kroppen är särdeles långsträckt, så att största

höjden blott utgör ^

—

\ af totallängden (hos G.

ni^er i—^, hos G. minutus och Rathensparri

omkring i). Hufvudets längd innehålles 5 a 6 gån-

ger i totallängden (hos våra andra Gobier 4^
gång), och dessa förhållanden kunna icke bero

af den späda åldein, då yngre fiskar, som be-

kant, alltid hafva hufvudet i proportion större

än vuxna. Båda ryggfenorna äro skilda genom
ett betydligt mellanrum; och då ingen af våra

andra Gobier har i första lyggfenan färre än 6
strålar, så är antalet här, hos den ena 5, hos

den andra blott 2. Att förtiga olikheterna hos

andra ryggfenan och analfenan, så är stjertfenan

hos båda dessa i ändan båglikt inskuren, och

har vid roten, såväl ofvan som nedan , en mängd
sm^å enkla strålar, h vilka icke finnas hos våra

andra arter. Färgen var hos de lefvande alldeles

glasklar och genomskinlig, som på fiskyngel i all-

mänhet, med utslående svarta ögon. Till fjäll
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lirjfva vi inlel spå) märkt hos något af dessa

exemplar, så att om de fanuils, malte de hafva

varit ytterst lätt affal lande, tvärtemot förhållan-

det hos de andra arterna; — och slutligen ut-

n)ärka sis: båda dessa arter deiioenom, att hela

kroppens sidor äro på tväien fårade af djupa,

vågiga impressioner, son) bildas, en för b varje

veilebei', af muskelbioren.

I Engbind har Parnell fnnnit, och under

namn af Gobius cdbus beskrifvit en liten tisk

,

som i många afseendeo öfverstäm mer med våra ••'^).

Fiskens hela habitus är densamma; den har va-

1 it alldeles klai- och genomskinlig, med stoia ut-

stående ögon, och Parnell lager också för allde-

les gifvet att den blott är en späd unge af en

stor art; den har likadana sidoin>pressioner , lika-

dan stjertfena, blott 5 sliålar i främre ryggfennn,

o. s. v. Fjällen, säger Parnell, äro stoia och

tunna, men ytterst lätt affallande, och det är

således möjligt att äfven våra hafva haft d\lika

fjäll. Det synes verkligen som denna ait, till-

sammans med våia båda, må komma att utgöra

en egen, ganska natuilig och skarpt begränsad

afdelnins: inom det stora släsftet Gobius.

Emellei tid kan den Engelska G. aJbiis icke

vara någon af våra arter; åtminstone visai" fi^uien

en mj^cket tjockare och plumpare fisk, och med
vida större hufvud (största höjden ^, hufvudets

längd I af totallängden) samt vida högre stjertiot

(isynnerhet än G. Stuvitzii nob.^ den en la med
h vilken den skulle kunna komma i någon jem-

forelse); bröstfenan år mera afrundad, ländcina

vida stöire, pannan mer.» hälfd, — och slutligen

hafva bakre ryggfenan och amdfenan en helt an-

*) Se Yarrel, Rim t. Fishrs (Ed. 2), Vol. T, pag, 295.
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nan form, i det de b^jkre strålaiue skola "vaia

längre än de förslå, och läcka, när de nedfallas,

till roten af stjerlfenaii." Ännu mera afvika båda

våra artei- fiån hvarandia inböides, i hvilket

afseende vi hänvisa lill beskrifnin^arne och

fi"urei na.

Fabkr omtalar på ett slälle '-'): "en liten kri-

slallkliM' (isk, som vid Skagen kallas Oer," och

som efter hans f()inienino icke skulle vara annat

än yngeln af Gobiiis //iger. Månne det icke

snaiare skulle vara någon af dessa arter? hvilket

toi de förljena atl undersökas af naturforskare, som
hafva tillfälle att besöka detta ställe. Högst märk-
väi digt är, att oaktadt man nu mera på flera ställen

funnit dessa små fiskar, som efter allt utseende

ej kunna vara annat än späda ungar; och oaktadt

de synas tillhöra 3 beslämdt skilda arter; — så

bar man likväl ännu ingenstädes, oss vetterligen,

funnit ett enda vuxet individ af någon af de ai-

ter, till b vilken dessa ungar skulle kunna höra;

då annais de vuxna fiskaine alltid pläga vara

långt lättare att erhålla än jngeln!

Vi öfveigå nu till arternas beskrifning, af

b vilka vi kallat den ena Gobiiis Stuvitzii j till

mijHie af tien ende Naturforskare som hittills på-

träffat densamma, den andra G. NUsoiiu , efter

en man som har så många förfjensLer af Scandi-

naviens Ichlhyologi.

1. G. Nilsson ii nob. (Ta b. ? tig. 3): elon-

gatus, compiessus, sublinearis; pinnis dorsalibus

lemolis, anleriore biradiatå, postei iore et anali

rad i is viginli aequalibus; pectorali latissiraå, ra-

diis tiiuinta; caudali emar^inatå.

*) Ticisk. for Natui vicJer.sk. V, pag. 253.
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Br.5; 1 D. 2; 2. D. 20; P. 30; V?; A. 20,

C. 8+15+8 *).

Me nsurce:

Longitudo corporis: A 42,2 mm. (1^ poll. Sv.); B.

36,7 ram; C. 31,2 mm.**).
Altitudo maxima (ante p. dorsalem primam); A 4,7;
B 4,7; C 4,0.

Altiludo ante radicem pinnas caiidalis; A 3,0; B 3,0;
C 2,5.

LatitLido maxima (inter operciila): A 3,7; B 3,7; C 3,0.

LatitLido ante radicem pinnse dorsalis primae: A 2,5;
B 2,5; C. 2,0.

LatitLido ante radicem pinnae caudalis: A 1,2; B 1,0;

G 1,0.

Longitudo capitis (ad marg. post. operculi): A 7,2;
B 6,2; G 5,2.

Longitudo capitis ad nucham: A 6,7; B 5,5; G 4,5.

Distantia a rotro ad orbitas: A 2,0; B 1,5; G 1,5.

Diameter orbit^: A 1,7; B 1,5; G 1,5.

Distantia inter orbitas: l,7j B 1,5; G 1,5.

Distantia a rostro ad pinnam dorsalem primam;
A 9,2; B 8,2; G 7,2.

Longitudo radii secundi p. dorsalis primae: A 5,0;

B 4,0 circiter; G. 3,0.

Distantia inter primam et secundam p. dorsalem:

A 6,2; B 6,2; G 5,5.

Longitudo pinnse dorsalis secundas: A 14,7; B 12,0;
G 9,5.

*) Att undersöka och räkna fenornas strålar är hos

dessa små fiskar förenadt med mycken svårighet, så

alt vi, efter att först länge hafva anlitat loupen,

blott med tilihjelp af ett sammansatt microscop kom-
mit till säkra resultater. Tre, på detta sätt under-
sökta exemplar, visade:

A: D. 2 + ?, P. 30, A. 20, G. 6?+ 14 + 9

B: — 2 + 19,— 30, _ 20, — 9 + 15 + 6

G: — 2 +21,— 30, — 22,- 8 + 15 +8
Antalet af bukfenornas stiålar hafva vi icke varit i

stånd att bestämma på något af exemplaren.

*) A, det största af exem[)laien /rån Askcvold; B och
G, från Ghiistiaiisund,
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Dislantia a p. dorsali seciinda ad radicein p. caiida-

lis: A 2,5; B 2,2; C 2,0.

Distantia a rostro ad radicem snpremam p. pectora-

liiim: A 7,7; B 6,7; G 6,2.

Lon^i^ilndo p. pectoralium (absque parte radicali);

A 4,2; B 3,7; C 3,0.

Latiludo ad radicem: A 3,0; B 2,7; C 2,5.

„ in medio: A 4,7; B 4,7; G 4,5.

Distantia ab apice max. inf. ad radicem p. vcnlra-

lium: A 8,2; B 8,0; G 7,2.

Longitudo infiindibuii ventralis, anlice: A 5,5; B 4,7;

G 4,2.

Longitudo infundibuli ventialis, poslice: A 5,7; B 4,7

circiter; G 4,2.

Latiludo ad radicem: A 1,5; B J,2; G 1,0 circiter.

Distantia ab apice max. inf. ad anum: A 17,7; B
15,5; G 14,0.

Longitudo pinnoe analis: A 14,7; B 13,0; G 11,2.

Distantia a p. anali ad radicem p. caudalis: A 2,2;
B 2,2; C 2,0.

Longitudo p. caudalis secus marginem su[)eriorom.

A 6,2; B 5,2; G 5,0.

Longitudo p. caudalis in medio: A 4,0; B 3,7; G 3,0.

Latiludo maxima p. caudalis expansoe: B 4,7; G 4,0.

Kroppen är bos denna art smal ocb boptryckt,

långsträckt, jemnbög nästan under bela sin iängd

;

största böjden, som faller straxt framom första rygg-
fenan, innehålles 8—9 gånger i totalländen , ocb äi*

icke mer än ^ större än böjden vid stjerlfenans rot.

Deijemte är kroppen så smal. att dess bredd vid främ-
sta ryggfenan icke utgör mer än bälften af böjden,

ocb längre bakåt knappt mer än tredjedelen. Hufvu-
det är något lägre än kroppen, men bredare, sä att

största bredden faller, som vanligt, Öfver gällocken;

bufvudets längd innebåiles inemot 6 gånger i totalläng-

den; dess form är vigglik, och mera boptryckt än bos

våra öfriga arter. Munspringan uppstigande, når i

linie med ögats bakre rand. Gapet stort; underkäken
längre än den öfre, något båglikt uppåt böjd; mellan-
käksbenen betydligt kortaie än käkbenen, bära ett

par rader starka ocb b vassa tänder; i underkäken äro

tänderna ännu slöi re, isynnerbet ett par i främre hör-

nen , hvilka utskjuta som hörntänder, men bakåt emot.
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mnnvikarne synas tänder alldeles saknas i båda käkarne.

Märkvärdigt är, att vi på ett exemplar af d(-nna art

alldeles inga tänder kunnat upptäcka. Tungan synes

vara liten och sitta långt tillbaka i munnen. Tinnin-
gens och nackens muskler äro bitydligen utvecklade,

som vanligt i detta slägte. Ögonen mycket utstående,

som vanligt på fiskungar. Ögats diameter innehåiles

omkring 4 gänger i hulvudets längd, och är ungefär
lika med afständets från ögats främre rand till nos-
spetsen, äfvensom med pannans bredd mellan ögonen.
Pannan platt; ögonens öfie rand tangerar hufvudets
öfre profil. Gälöppningarne gå baktill icke fullt upp
till linie med ögats öive rand; nedtill ungefär fram
under ögats bakie rand. Gälhinnan har 5 stiålar, den
nedersta och minsta genom ett längre n)ellanrum skild

frän de ofri ga.

Kroppen hoptryckt och tunn, med smal egg, både

på rygg- och buk-sidan. Musklei na längs sidorna bilda

28—30 utomordentligt tydliga, vågiga tvärband, skilda

af djupa, intryckta linier. Första Rjgg/enan begyn-
ner något bijkom biöstfenornas rot, och består blott

af två strålar; båda enkla, liksom öfverdragna med
en tjock hud, och vida tjockare och starkare än strå-

larne i någon af de andra fenorna, ehuru böjliga lik-

sojn de. Den första af dessa strålar är föga liögre än

stiålarne i andra ryggfenan, men den andra är unge-
fär dubbelt så lång, mot spetsen afsmalnande och mera
böjlig än vid roten; på några exemplar är denna spets

bakåt böjd. De båda strålarne sammanbindas af en

ganska fin och tunn hinna; på några exemplar, såsom

på det aftecknade, finnes en dylik hinna bakåt utsträckt

ända till andra ryggfenans böljan, och sauimanbinder
således dessa båda fenor, oaktadt det långa afståndet

dem emellan, på andra exemplar saknas den (måhända
MHililerad? eller försvinnande med åldern?) Andra
ryggfcnan låg men långsträckt, nästan jemnhög; be-

gynner ungefär midt emellan nosspetsen och sljerlfenans

rot. Dess längd utgör omkring ^ af hela kroppsläng-

den; dess afstånd från ryggfenan nr mer än dubbelt så

stort som från stjertfcnans rot, men som strålarne äro

l;iga, nå de dock, nedfällda, icke till si jcrtfenroten.

Alla strålarne synas vara nästan lika långa, enkla och

odella; de sista ^lå hvarandia nnru)a>t.
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Bröstfenorna tciiiliger) korta, m<"n utomordentligt

breda, så att deras bredd vai)ligen är betydligt större

än längden. De äro lodrätt tilihaftade; deras rot trä-

(ler nngot fram iir kroppen, bildande liksom en kort

ardisliiriip, och är i ändan afriitidad i form af en liaif-

eiikel, för att lemna fäste för alla de taliika strålarne.

Redan denna rot är så bn d , alt den upptager f af

kroppens största höjd, som infaller jnst på detta ställe;

men ännu biedare blir sjelfva fenan, ungefär jemnt så

bred som hela kroppens höjd, så att den fullkomligen

beläcker hela sidan. Fenans ända är tvärt afrundad,
och de mellersta strålarne längst, hvai efter strålarnes

längd starkare aftager nedåt. Bukfenorna h^^\v)r\^ un-
der bröstfenornas rot, och äio ungefäi* lika långa som
dessa, rolen inberäknad. De äjo så sammanvuxna, att

de fullkomligen hafva formen af en fvikantig tratt, i

det den främre randen är lika lång son) den bakre,

i stället för att den hos våra öfriga Gobier är mycket
kortare. Tre starka strålar kunna på hvaije sida ur-
skiljas, men om flera finnas, eller liuru många, har
det varit oss omöjligt att med säkerhet afgÖra.

Anns j belägen framom halfva totallängden, ut-
skjuter på några exemplar som en tjock, vulstig ring;

bakom densamma en liten konisk, spetsig papill. Stiaxt
bakom anus börjar analfcnan^ som i höjd och öfriga

forhållanden nästan fullkomligt öfvercnsstäcnmer med
andra ryggfenan, men är vanligen litet längre än denna

,

i det den börjar något längre fram, hvaremot båda
fenorna upphöra på lika afstånd från stjertfenans rot.

Stjerten ändar sig tvärt, men stjertfenan går på dess

båda sidor upp med många små fina , oledade och odelta

strålar; deJemot äro de 15 strålaine, som intaga fe-

nans midt och silla tvärtför stjerländan
,

tydligt ledade;
den yttersta af dessa, såväl ofvan som nedan, är kort,
den andra kortare än den tredje, h vilken jemte den
4:de och 5:te från hvardera sidan är längst. Deiifrån
aftaga de följande så småningom inåt till de mellersta,

hvarigenom fenan blir i midten bågformigt inskuren.

De båda yttersta strålarne, såväl olvan som nedan,
äro enkla, de öfriga tvåklufna.

Till Jjäll firtnes på våra exemplar intet spår (månne
affallna?); längs kroppens midt går en tydligt intryckt

linea, bildad af de här sammanstötande muskellagren,
men någon annan sidolinie finnes icke. Färden se ne-

dan före.
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Tvenne exemplar af denna art erhöllos, i

Juli raånad förlidel år, utanför Christiansund på
omkring 30 famnars djup, i bottenhåf eller s. k.

skrapa; de funnos inkrupna i livar sitt tomma bo

af Chcetopterus norve^icus. Båda voro ungefär

lika stora (Ii— 1^^ tum), alldeles vattenklara och ge-

nomskinliga; iris nedan silfverglänsande , ofvan

nästan alldeles svart. På sprit blefvo de snart nä-

stan hvita, ogenomsigtiga. Små svai laktiga
,
något

stjernformiga punkter bilda på vissa ställen regel-

bundna rader, tydligast längs roten af andra rygg-

fennn och analfenan, der en sådan punkt å ömse
sidor motsvarar hvarje stråle. På ömse sidor om
bukfenorna går, fiån anus till fram under bröst-

fenornas rot, en rad af 10— 12 dylika punkter,

och slutligen finnas sådana, mer eller mindre
sammanlöpande, längs roten af bröstfenornas strå-

lar och af de ledade strålarne i stjertfenan. Längs
underkäkens grenar går en svart linie; på stjert-

fenans ledade strålar och strålarne i första rygg-

fenan små svartaktisfa strimmor, och små strödda

svarta punkter har och der på hufvudet. Dessa

exemplar förvaras i Lunds zoologiska Museum.
Sednare funno vi, vid genomgående af en

del smärre fiskar och sjödjur, som blifvit sam-

lade af Stuvitz och nu (öi*varas i Bergens Museum,

5 exemplar af denna art, som lågo på en liten

flaska tillsammans merl följande art och med en

liten Spinachia ; på flaskan fanns antecknadt, att

de voro tagna vid Steen nära Bergen, i Decem-
ber 1834, och att "de små fiskarne voro till fär-

gen hvita, med bruna Häckar vid stjerten och

till en del vid fenoina."

Slutligen förvaras ännu på B«Mgens Museum
tvenne andra, större och bättre bibehållna exem-

plar af denna art, tagna af Stifls-Amtman Christie,
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på olikij tider, ehuru i sonunarnianaderna , vid

Askevold i norra delen af Bergens Stift, i bot-

lenhåf. Herr Stifts- A mtrnannen kan icke noga

påminna sig under hvad omständigheter de fun-

nos, men förmodar att de varit inkrupna i tång-

si jeikar eller dylikt, emedan de svåi ligen pä an-

nat satt skulle kunna hafva följt upp i den grof-

maskiga håfven. Det slöista af dessa exemplar

är dock blott 1| tum långt, och vi kunna ej an-

nat än anse det för en späd unge, så besjnner-

nerligt det synes vara, att blott ungar, och ännu
aldrig något vuxet exemplar skall hafva blifvit

träffadt af en så utmäikt art, som utan tvifvel

måste lefva och fortplanta sig längs största delen

af hela Norriges vestra kust.

2. G. Stuvitzn NoE. (Tab. 2 fig. 4): elon-

gatus, compressiusculus
,
pinnis d(jrsalibus remo-

tis, anteriore humiliore, 5-radiatå, posleriore ra-

diis duodecim, postice sensim decrescentibns;

caudali emarginatå.

Br. 5; 1 D. 5; 2 D. 12; P. 15; V. ? ;

A. 14; C. 10+13+10 •).

Me nsurce.'

Longitndo corporis: A 42,2 mm. (1^^^ poll. Sv.); B 39,0
mm. (I4 poll. Sv.).

Altitudo maxima (ante p. dorsalem piimam): A 4,7;
B 4,7.

*) Hos de 4 exemplai en hafva vi fimnit fenornas stiålar:

A: ID. 5, 2D. 13, P. 15, A. 14, G. 10 + 13 + 10
B: — 5 —12, —15, —15, —10 + 13 + 10
C: — ? ^ 12, — ? ,

— 14, — 10 + 13 + 10
D: _ ? 12, — ? ,

— 15, - ?

Bukfenoinas strålar hafva vi lika litel här som hus

föregåtndc art varit i stånd alt räkna.
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Ahitudo ante ladicem pinnas caudalis: A 2,7; B 2,5.

Lalitudo maxima (inter opercrda): A 3,2; B 3,0.

„ ante pinnam dorsalem primära : A 2,2; B 2,0.

5, ante radicem pinnas caudalis: A 1,2; B 1,0.

Longitudo capitis (ad marg. post. ooercuii): A 7,7;
B 7,2.

Distantia a rostro ad orbitas: A 2,0; B 2,0.

Diameter orbitae: A 2,0; B 2,0.

Distantia inter orbitas: A 1,7; B 1,7,

„ a rostro ad pinnam dorsalem primnrn*
A 12,0; B 11,0.

Longitudo pinnae dorsalis primae: A 2,2; B 2,0.

Distantia inter p. dorsalem primam et secundam:
A 5,0; B 5,0.

Longitudo pinnae doisalis secundae: A 8,2; B 7,7.

Distantia a p. dorsali secunda ad radicem p. cauda-
lis: A 6,2; B 5,7.

Distantia a rostro ad radicem p. pectoralium: A 8,2;
B 7,5.

Longitudo pinnariim pectoralium: A 7,0; B 6,7.

Latitudo ad radicem: A 2,0; B 2,0.

Distantia ab apice max. inf. ad radicem p. venha-
lium: A 8,5; B, 7,7.

Longitudo infundibuli ventralis, postice: A 2,5.

Lalitudo ad radicem: A 1,0 circiter.

Distantia ab apice max. infei ioris ad anum : A 19,2;

B 18,2.

Longitudo pinnae analis: A 8,8; B 8,2.

Distantia a pinna anali ad radicem p. caudalis:
• 6.2; B, 5,5.

Longitudo pinnae caudalis secus marginem superi-

orem: A 7,7; B. 7,0.

Longitudo pinnae caudalis in midio: A 5,7; B 5,2.

Kroppen är långsträckt, smal och hoptryckt, nä-

stan så mycket som hos foiegående art, men med vida

lägre sljertrot; största höjd^^n , vid första rvggfenans

början, innehalles i totallängden 8— 9 gånger; bredden

på samma ställe ufgör ej mer än hälften af denna höjd

,

och bakåt blii' kroppen ännu något smalare i förhål-

lande till höjden. Hufvudct är lägre än kroppen , men
bredare, son) vanlig!; dess längd innehalles inemot 5^
gång i lolallängdtMi ; dess undre prolil sluttar starkare

än den öfrc. Gapet uppstigande, underkäken längst,
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nmnspiingan når haktill mider midten af ögat. Tän-
derna små och fina i båda käkarne. Ögats diameter

innehålles knappt 4 gånger i hufviidets längd, nr lika

med afståndet från nosspetsen, och litel stöi re än pan-
nans bredd mellan ögonen. Pann;^n är niellan ögonen

något kiillrig, så att ögats öfre rand ej når fullt npp
till hufviidets öfie ])i of]|. Galöppningarne nå iram im-
d«-r ö^at; 5 gälstiålar.

Kroppens sidor äro på tvärs fårade af 24—25 in-

tryckta linier, men dessa fåror äro mindre djupa än

pä föregående art, och mellanrummen .mellan dem
lägre och brerlare. Första ryggjcnan be.^ynner niidt

öfver eller något bakom det ställe der Jjuk tratten slu-

tar, och ungefär öfver midten af bröstfenorna. Den
är lägre än andra rygi^ fenan och har 5 smala, oledade

strålai-, alla ungefär lika stoia, utom den sista, som är

mindie. Afsfåndet mellan första oc\\ andra ryggfenan
är åtminstone dubbelt så stort som första i'Vggfenans

längd; afståndet mellan andra ryggfenan och sljert fe-

nans rot är ännu större, ehuru kortare än andra rygg-
fenans längd. Andia ryggfenan har vanligen 12 strå-

lar (eller 13, om man vill räkna den sista, h vilken

här liksom i analfenan är klufven ända till roten,

för Ivenne); den första dubbelt finare och kortare än
den andra; andra och tredje längst, de följande grad vis

aftagande, den sista ungefär hälften så lång som den
första; alla ledade och alla, "utom de båda första,

klufrui. Bröstfenorna äro långa (ungefär | af hela

kroppens längd), men föga breda och af en temligen

spetsig form, emedan de mellersta strålarne äro längst,

och derifrån aftaga temligen hastigt åt båda sidor.

Bukfenorna som begynna midt under bröstfenornas

rot, äro helt små, föga mer än ^ så långa som bröst-

fenorna; den tratt, som genom deras sammanvexning
bildas, synes till formen ej afvika från den hos sam-
slägfingarne vanliga. Anus ligger något framom halfva

totallängden; bakom densamma en liten konisk papill.

Jnalfenan börjar och slutar på samma ställe som an-
dra ryggfenan, med hvilken den också i form och öf-

riga förhållanden fiiUkomligen öfverensstämmer , utom
att den har 2 stiålar mera. Stjertfenans form är all-

deles densamma som hos föregående art; de 10 små
strålarne ofvan och nedan äro mycket fina, men på
de längre af dem kan man under mikroskopet tydligt
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urskilja leder. Af de 13 mellersta är den yttersta pA

hvardera sidan odelt, de öfriga dubbelt kliifna; andra
och tredje på hvardera sidan äro längst. Sidolinie fin-

nes ingen annan än den raka linie som snörrätt följer

kroppens midt, och bildas af de der sammanstötande
muskellagren. Till /jaä syntes lika lilet på dessa fiskar

som på föregående art något spår.

Denna ofullständiga beskiifning, som dock
är mera än tillräcklig att skilja arten ifrån alla

hittills bekanta, är utkastad efter 4, Leinligen illa

bibehållna exemplar, som funno<! i den ofvan-

nämnda flaskan tillsammans med 5 exemplar af

föregående avi och en Spi/iachia ^ alla tagna, efter

Stuvitz's påskrift, nära Bergen i December 183-i-,

och nu förvarade i Beroens Museum. Dessa

exemplar, de enda vi sett, ärol^— If tum långa,

och hafva, liksom samtliga exemplaren af G. Nn.s-

SONH, allt utseende af att vara helt späda ungar.

Stuvitz, som ej hunnit närmare undejsöka dessa

nngar, har ansett dem alla tillhöra snrnma art,

helst alla voro af un£;efär samma storlek och

samma färg: "hvita" (förmodligen klara och ge-

nomskinliga). De bruna fläckar, om h vilka Stuvitz

nämner, finnas äfven på dessa liksom på G. Nils-

soNH. En rad af svarta k tiga punkter går längs

roten af analfenan, och en svart linie längs bu-

kens undre rand från analfenans slut till stjert-

fenans början; en dylik rand går från isthmus

mellan gälöppningarne till buk fenornas rot. Spår

till en dylik, något bredare linie, eller några

stjernformiga fläckar, ses längs sidans midt fram-

för roten af sjertfenan; och slutligen finnas

afbrutna, eller liksom punkterade linier längs

st jer l fenans strålar och här och tler längs anal-

fenans.
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6. Lophius eurypterus nob.

(Tab.Sfig. 1—3).

Af slagtet Lophius känner man hittills icke

med säkerhet mer än en Euiopeisk art. Från

denna, äfVensom från de exlra-europeiska for-

mer dem man, med mer eller mindre säkerhet,

uppställt såsom egna arter, afviker betydligt den

lilla art vi här gå att beskrifva , och h varaf tvenne

exemplar erhållits vid Norriges vestra kust. Det

ena af dessa är fångadt år 1834, vid Karmöen
ul anför Stavanger, och f(3r varas i Bergens Mu-
seum. Det and I a erhölls den 11 September för-

lidet år, ännu lefvande, af Herr Köpman Jynge

i Chvistiansund , som sett fisken simma lifligt om-
kring i sjelfva hamnen, nära vattenytan, och i

anledning af dess besynnei liga utseende fångade

den i ett öskar. Detta individ, som är litet min-

dre än det Bergenska, har Ijenat till modell för

den bifogade figuren, och förvaras nu i Lunds
Zijologiska Museum '*).

Arten utmärker sig isynnerhet genom två

karakterer: genom den besynnerliga formen af

den första fiia strålen på hufvudet, och dess kort-

het i jemförelse med de båda andra — samt ge-

nom de utomoi dentligt stora fenorna, af h vilken

sednaie egenhet vi tagit anledning till naninel:

L. eurjpterus j, radio capita Ii primo sequen-

libiis duobus plus quam duplo bi eviore, terminato

in cylindrum transversum, crassum
,

ciliatum;

piunis omnibus amplis; pectoralibus extensis areani

totius cörporis aequantibus.

ID. 3; 2D. 12; P. 27; V. 1+5; A 11; C. 8.

*) Sedan detta skrefs, har ännu ett tredje exemplar
erhållits, vid Mänger utanför Bergen, till h vars Mu-
seum det genom Hr Stifts-Amtman Ghristies försorg

blifvit insändl.
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Me nsurce

:

Lougitndo corpoiis: A 94 mm. (3| poll. Sv.); B 78
mm. (3^ poll Sv.).

Altitiidf) maxima (snpia nucham, ad radium 3:lium

capiris): A 18; B 13.

Altitudo pone pinnam dorsalem primam : A 12; B 8,5.

ante radicem pinnae caudalis: A 4,7; B 3,2.

Lalitudo maxima ante apert. bi anchiales : A 38; B 29.

„ pone aperturas branchiales: A 19; B 12,5.

maxima inter apices pinnarum ventralium:
B. 47.

Lalitudo maxima inter apices pinnariim pectoraliiim

:

A 86; B 56.

Distan tia a rostro ad nncham: A 25; B 19.

„ „ ad marg. post. apeitnrae branohi-

ah's; A 33; B 25,5.

Prominentia max. inferioris ante superiorem: A 4:

B. 4.

Altitudo rictus expansi: A 16; B 14.

Latiiudo „ „ : A 18; B 15,5.

Longiludo ossis intermaxillaris: A 14; B 11.

„ „ maxillaris: A 15,5; B 13.

Distantia a lostro ad primum radium liberum capitis

A 2,5; B 2.

Longitndo primi radii: A 6,2; B 5,5.

Latitu(Jo appendicis cylindracei terminalis: A 5,5;

B 4,2.

Distantia inter radium liberum primum et secundum :

A 2,2; B 2.

Longitudo radii secundi: A 15,5; B 13.

Distantia inter radium secundum et lertium: A 12,5;

B 9,5.

Longitudo radii tertii: A 16,5; B 15,5.

Distantia a rostro ad nares: A 3,7; B. 3,7.

„ inter nares; A 5,5; B 4,7.

„ a rostro ad orbitas: A 9,2; B 7.7.

,, ab angulo oris ad oibitas: h lU; B 7,7.

Diameter orbitu? longitudinalis: A 7; B 5,5.

„ „ transversalis: A 6,2; B 5,2.

Distan tia inter oculos: A 8,2; B 6,2.

M a rostro ad p. dcnsalem piimam: A 26,5;

B 22.

Di-
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Distanlia a rarlio tei lio lihero ad p. dorsalem primam:
A 10,5; B 8,5.

Longitudo pinnae dorsalis piimae: A 9,2; B 6,2.

„ radii ejus primi: A 14; B 12,5.

Distantia inter p. dorsalem primam et secundam:
A 6,2; B 4,7.

Longitudo p. dorsalis secinidae: A 22; B 19.

radii ejus longissimi (sexti): A 16,5; B. 14,5.

Distantia inter p. dorsalem et radicem p. caudalis;

A 4,7; B 4.

Distantia ab apice max. inf. ad radicem p. ventia-

litim: A 20; B. 14,5.

Longitudo pinnarum ventralium: A 36; B 19.

Latitudo ad basiri; A 9,2; B 5,2.

„ maxima: Å 28; B 18.

Longitudo pinnar(mi pectoralium: A 28; B 20.

Latitudo p. pectoralium ad radicem: A 9,2; B 7,7.

„ „ expansarum maxima: A 44;
B 33.

Distantia ab apice maxj inf. ad aniim: A 47; B 39,5.

Longitudo pinnas analis: A 20; B 17.

„ radii ejus longissimi (sexti): A 18; B 15,5.

Distantia a p. anali ad basin p. caudalis; A 3,7; B 3.

Longitudo pinnae caudalis in medio: A 19,5; B K).

Latitudo maxima pinnae expansae: A 14; B 12,5.

Nufvudets yfa är större än hela den ofriga kroppens;

dess största längd, från underkäkens frän)sta rand till

gällockets bakre, är jemnt lika med halfva kroppsläng-

den, utom stjertfenan; dess största bredd, mellan gäl-

locken, är större än dess längd. Det nr mindre platt

och nedtryckt än hos Z,. piscatorius ^ så all dess stör-

sta höjd öfver nacken innehålles fö^'a nier än 2 gånger
i bredden; dock är hufvudets höjd och bredd föVänder-

b"g, allt efter gäilockens mer eller mindre utspärrade

ställning. Bakom gälöppningarne afsmalnar kroppen på
en gång till halfva biedden eller mindre, men är dock
här ännu något nedtryckt, så att hela kroppens stör-

st i höjd infaller Öfver nacken; först längre bakåt ,
unge-

fär vid anus, blir ki öppen ti ind, och slutligen, emot
sljerten tiH, vigglik och hoptryckt som vanligt.

. Underkäken, mycket längre än den öfre (öfverskju-

ter med |—^ af hela hufvudets längd), bildar med sin

främre land nästan en halfcirkelformig (rättare: para-

V. Akad. Handl. 1844. ^
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bolisk; krökning, h varemot öfverkäkens rand blott är

svagt böjd; baktill sträcker sig underkäken temligen

långt bakom munviken, och har nära sin artikulation

2 små utåtriktade bentaggar. Gapets bredd, större än

dess höjd, utgör, mätt invändigt, omkring hälften af

hufvudets största bredd. Tänderna sy I likt spetsiga,

något inåtkrökta, sitta till största delen blott fast i

tandköttet och kunna läggas mer eller mindre inåt. I

underkäken bilda de på visst sätt 2 glesa, alternerande

rader, af hvilka den inre är störst. Ofvan sträcker

sig, längs yttre kanten af mellankäksbenen ända till

munviken, en rad af talrika, men isynne» het mot sidor-

na helt små tänder; innanför denna sitta, liksom i en

inre rad, några större tänder, men vanligen blott 1—
2 på h vardera sidan. Plogbenet, som framtill utvid-

gar sig till en ovanlig bredd, liksom hos L. piscatorhis^,

är i hvart och ett af de främre hörnen väpnadt med
2 lättstående tänder; sedan följer, efter ett tomt mel-
lanrum, en rad af några få (3—4) glesa tänder längs

gombenen. Liksom bos L. piscatorius ligger en tem-
ligen djup urhålk ning ofvanföre plogbenet, mellan detta

ben och käkbenen. Tungan ytterst kort, men bred,

består egentligen blott i ett mjukt öfverdrag längs

främre randen af tungbenet. Genom gapets vidd komma
de undre svalgbenen att ligga långt fram i munnen,
och h vardera af dem bär 2 rader tänder, till formen
liknande käkarnes; dessa tandrader, som intaga svalg-

benens ränder, stöta framtill samman, men divergera

bakåt. Deremot saknas tänder på gälbågarne. T öfver-

käken sitta svalgbenen längre tillbaka, och bära lika-

dana tänder som underkäkens.

På nosen, tält bakom käkbenen , sitta på hvarje sida

2 små })entaggar. Sljaxt innanför dessa sitta näsbor-

rarne, hvilka här hafva samma besynnerliL;a foi in soin

karakteriserar slägtet i allmänhet, af 2 mjuka, cylin-

driska vårtor, upphöjda på en smalare sljelk , i spetsen

tjockare och lörsedda med 2 öppningar, en större fram-
åt och en mindre bakåt vänd. Ögonen små, något

aflånga, ligga riktade snedt utåt, uppåt och framåt,

och skiljas genom ett bredl, något konkavt mellanrum.
Ungefär midt öfver ögonhålen sittei- i dess rand en

liten bentagg; bakom denna, något finmom det ställe

der ögats ölVe och bakre rand stöta sauunan, en an-

nan vida större tagg, och längre bakåt följa, i samma
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rad, ytteiligare 2 st(ine taggai". Sedda ofvanifiån,

bilda dessa taggar tillsammatistagna tvenne bakåt diver-

gerande rader på hufvudets midt. I nacken höja sig,

nära inedellinien , två taggar, en på h vardera af de

öfre nackbenen, och framför och något utanför dessa

sitta ännu två mindre. En tagg sitter också midt bak-
om ögats bakre rand.

De breda, långsamt slintande kinderna öfvergå

bakåt utan märklig gräns i ^ällocks'styckenaj hvilka

alla äro så öfverdragna af hudet) , att deras /orm och
inbördes gränser ej lata sig utan dissection bestämmas,

och genom en sådan hafva vi icke velat skada något

af exemplaien. Så mycket vi dessförutan kunnat mär-
ka, afviker deras foi m knappast från de motsvarande
benens hos den vanliga Hafpaddan; liksom hos denna,
utskjuter äfven häi* en bentagg frän midten af under-
locket, eller från det ställe, der detta bens uppstigan-
de gren förenas med den horizonlela. Äfven galopp^
nmgarne visa till läge, form och storlek inga afvikelser

från den vanliga arten.

Af de ^ fria strålar^, som sitta på hufvudet, är

den första kortast, mer än dubbelt så kort som de båda
följande. Den fästes med en bred rot, tätt bakom öf-

verkäkens rand, mellan näsborrarne, är midtpå mycket
smal och tunn, men blir mot ändan åfei' tjockare, och

slutas med en trind tväiliggande vals, som är tjockast

i midten och något afsmalnar åt båda ändar, hvars

längd på tvären är nästan lika med hela strålens höjcf,

och hvais hela öfre och yttre rand är besatt med
långa, hvita hår, tillbakaböjda öfver dess kant, så, att

deras spetsar, då strålen ligger nedfälld, riktas framå f.

Hela strålen med denna besynnerliga apparat i ändan
(se fig. 3) kan närmast jemföras med en damborste.

Afståndet mellan första och andia strålen är något
mindre än hälften af första strålens längd. Andrastrå-
len har en helt olika form än den första, i det den

är tjockast vid roten, och derifrån ständigt afsmalnar,
ända till en fin spets; denna stråle är besatt, utefter

hela sill längd, med 2 rader alternerande fransar , hvilka

sjelfva mer eller mindre tydligt hafva formen af ett

paibladigt klufvet blad, och hela strålen liknar således

fullkoniligt hvad botanisterna kalla ett folium pinna-
iuni ^ Joliolis pinnatijidis ; de större flikarne afvexla of-
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tast med en liten rudimentär, odelt flik *). Tredje stia-

len iästes långt bakom den andra (så att denna, ned-
lälld, när löga öTver dess rot), litet framom nackens
taggar; baktill, vid loten fästas den vid huden genom
en hinna, som gör att den icke kan fullkomligen upp-
rtsas. Dess längd, som synes något variera, är dock
pa båda exeinplaien större än andra strålens; dess foi m
och dess fransar likna dennas, men fransarne begvnna
för^l ])å något afstånd frän roten.

Etter ett mellanrum, något större än denna strå-

les halfva längd, följer den nu egentliga första rys^g-

fcnans. Cuviebs tydning af hufvudets trådar hos Lo~
phiuSj såsom fria strålar hörande till första i-yggfenans,

får hos denna lilla fi^k den tydligaste bekräftelse; ty

de 3 strålar af h vilka denna fena består, likna här i

allt de båda föregående, utom att de vid basen sam-
manhållas af en hinna. Föröfrigt är den största delen

af dem fri, och på de båda främsta besatt med allde-

les likadana fransar som den andra och tredje fria

strålen. De äro vidt skilda från livarandra, snedt till-

häftade och kunna icke fullkomligen uppresas; den

första är längst, den sista kortast.

Från sista strålen i föisfa l yggfenan går en hinna,

som sauinianbinder den med första strålen i andra
rys^^ftjian ; afslåndet mellan båda fenorna är ej större

än tV~V<v '^^ totallängden. Strålarne i andra rygglenan

*) Af Lophiiis piscatorius hafva vi begagnat till jem-

förelse små exemplar, af 9 tums längd. Det ena

af dessa har på den aiidia och ti'e(ije fi ia strålen,

äfven>om på rvgijfenans strålar, en mängd dvlika

fransar, men i proportion mindre, mer odelta och

mindie regelbundna, alldeles sådana de af Valin-
ciENNES bcskril vas. Vi nämna dt tia emedan Herr

Kröver (Danm. Fiske 1 pag. 458), som aldrig fun-

nit dessa fransar, svnes Ixlxifl;! deras närvaro. På
del andia exediplarel äro de föga märkbaia, lika-

som vi aldrig sp|| d< ui på stora exemplar, der de

fria strålarne \anlii;lvis nro nur eller mindre nötta

och skadade. På båda dessa små exen»plar är ock-å

första fria slråhn, ändllikej) inberäknad, vida kor-

tare än de båda (oljande, tvärtemot vanliga töi hål-

landet.
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sammanbindas ända till spelsarne af huden, som hos

denna art icke på någon af fenorna är tjockare an att

strålarne synas tydligt igenom och öfverallt med lätt-

het kunna läknas. Stiålarne äro temligen vidt skilda,

utom de båda första, som stå h varandra nrinnarc^; alla

äro oledade och odelta, men mjuka och böjliga. För-
sta strålen är kort, andra, tredje och f]erde tilltaga

betydligt i längd, 4:de— 8:de äro ungefär lika långa

och längst, hvarefter de följande aftaga så, alt den

ll:te eller näst sista är lö^a längre än första, och den

sista kortast af alla, f så lång som den forsla. Stiå-

larne i denna fena kunna fullkomligen uppresas,

och fenans höjd är då så betydlig, att den i midtcn

är åtminstone dubbelt så hög som kroppen på detta

ställe.

Bröstfenorna utmäi ka sig hos denna art genom en

utomordentlig vidd; deras storlek tdlåler dem här icke

ens atl utbreda sig i samma plan, uian fenans bakre

del är, liksom af biist på utryuime, nedvik<'n, vinkel-

rätt mot främre delen. Utspänd, har hvardera bröst-

fenan en vidd större än hela hufvudets, och blott bied-

den af fenans horizontella del är slöi re än hufvudc-ts

både längd och bredd. Sedd ofvanifrån, har fenan nä-

stan formen af en cirkels(-ktor på 90*^ eller något dei-

öfver; de första 20 strålarne, som utbreda sig lioii-

zontelt, äro nemligen, med undantag af de båda för-

sta, nästan af samma längd: ellcM- tilltaga nästan omärk-
ligt intill den 20:de. Vid den 20:ile stiälen slår sig

fenan nedåt och blir vertikal; de 7 strålar, som upp-
taga denna del af fenan, aftaga betydligt i längd ända
till den sista, som är kortast af alla och knappt hälf-

ten så lång som den första. Alla slrålarne äro enkla

och sammanbindas af hinnan ända till spetsarne, hvilka

göra hela fenans rand liksom naggad.

Bukfenornaj som sitta långt fram på hufvudets
undersida, nästan midtemellan underkäkens främre och
gälöppningarnes bakre rand, utmärka sig också genom
sin storlek; utspända, läcka de långt utom hufvudets
sidor, och ses således ofvanifrån. Dcti lilla taggstråle,

som sitter främst, är noga förenad med den första

njjuka strålen och nästan omärklig; af de öfriga 5 strå-

laine är den 4:de längst, den första ko» tast, dem an-
dra och den sista ungefär lika långa. Hela fenan har

formen af en bred oval, den hinna, som ända till sp t-
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sarne sammanbinder dess shålar, är tjockare än på de

andra fenorna. Märkvärdig är den olika storleken af

dessa fenor hos de tvenne individer vi haft till under-
sökninj^; hos det större (A, jemför mätningarne ofvan-

föie) äio de inemot dubbelt så långa, eller förhålla

sig till fenorna på det mindre, relativt till individer-

nas storlek, som 5 till 3. Äfven bröstfenorna äro hos

delta exemplar, såväl absolut som relativt, större än pä
det aftecknade, och denna olikhet antyder måhända
könsskillnad.

Anns ligger i midten af totallängden, ungefär un-
der mellanrummet mellan andra och tredje strålen i

bakre ryggfenan, och ett litet stycke der bakom, un-
der ryggfenans 4:de stråle, börjar Analfenan. Denna
liknar både till form och storlek andra ryggfenan , men
är ännu något högre, och sträcker sig närmare stjeit-

lenans rot. Den 5:te—7:de strålen äro ungefar lika

långa och längst, den sista något kortare än den för-

sta. Strålarne äro oledade och odella, temligen långt

skilda från hvarandra, utnm de båda första och sista.

Stjertfeiian är långsträckt (litet mer än i af to-

tallängden), smal, vigglik med afrundad spets; den
imdersta strålen är kortast, dcrnäst den öfversta; de 4
mellersta af samma längd och längst. Alla äro leda-

de, med få, men långa leder, och alla i ändan klufna

utom de båda yttersta.

Huden är slapp, löst fästad till kroppen och utan

spår till fjäll. Deremot är hela kroppens öfre sida mer
eller mindre tätt besatt med flikiga (pinuatifida) fran-

sar, som vanligen ha 2 smalare flikar på hvarje sida

och en större, rundad ändflik. Tätast sitta des<;a frari-

sar längs underkäkens rand, der tie liksom bilda tvä

alternerande, blott midlpå under en liten sträcka af-

brutna radar — samt bakom hufvudet längs kioppens
båda sidor, der den största raden af fransar går ne-

danför sid(dinien, från bröstfenornas rot till sfjertfenans

i en snörrätt linie, som derjemte bildar en skarp gräns

mellan öfre och undre sidans farg. Liknande flikar,

men vanligen spetsigare, sitta strödda på hufvudets och
bröstfenornas öfre sida. samt, som förut nämndt, på
de '2 bakre fria strålarne på hufvudet och på första

ryggfenans stiålar. Men på bakre ryggfenan och stjert- ]*

fenan saknas de alldeles, äfvensom på hela krop[>ens |»

undre sida och på den innersta, ncdålböjda delen af jl
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biöstfenorna. Deras gräns sainmanfaller alldeles med
gränsen mellan öfre sidans gråaktiga och undre sidans

hvila färg.

Sidolinien anlydes genom en rad af hvita punkter,

vanligen infattad i en mörkare rand, och har det egna,

att den liksom hos Chimcera på liufvudel grenar sig

i flera slemkanaler*). En sådan rad af slemöppningar

går tvärs öfver nacken; en annan linie i flera bukter

öfver pannan, ofvanför ögat och ned till näsboirarne

;

en tredje till ögats bakre rand; en fjerde ned till un-
derkäkens bakre vinkel; en femte ned till hufvudets yt-

tersta eller bakersta liöin; en sjätte löper, i ett par

bukter, öfver kinden, gör dereftQr en starkare bukt
uppåt ögat, och går slutligen rakt framåt ända till öfver-

käkens rand; en sjunde längs sjelfva öfverkäkens rand,

o. s. v. (jfr figuren). Utom de här nämnda linierna

sitta flera små slemöppningar, men strödda och utan

så tydligt sammanhang, på flera ställen af hufviidet,

äfvensom vid bröstfenornas rot. Efter att hafva lem-
nat hufvudet, gör sidolinien, .ofvanom bröslfenornas

rot, en krökning uppåt, löper sedan i början närmast
ryggen, men i samma mån som den nalkas stjerten,

närmare undersidan. Under hela sitt lopp beskrifver

den aldrig någon fullkomligt rät linie, utan buktar mer
eller mindre, isynnerhet på stjeiten.

Den lefvande fiskens färg.- hela kroppen ofvan och
fenorna enfärgade, spräckliga af gulgrått och svart-

grått; hela undre sidan hvit; bukfenorna med svart

hinna och hvilaktiga strålar. Pupillen mörkblå, der-
ifrån utgå till kanten af ögat 10 hvitaktiga strålar ge-
nom iris, som eljest är grå.

De båda hittills bekanta exemplaren af denna
art äro funna på vidt aflägsna ställen af Norriges

kust. Redan af dess kroppsform, såväl som af

livad man känner om dess samsläglingar, synes

man vara fullt berättigad att sluta, att denna
fisk ingalunda hör till dem som företaga några

längre resor eller flyttningar; så att den med

*j Dylika finnas äfven på L. piscatorius j åtminstone

på yngre exemplar, men synas hittills af alla beskrif-

vare hafva hlifvit öfversedda.
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bestämdhet måste anses som slåndlisk vid Noi-
liges vestra kust, om ock som en bland de alli a-

sällsjntaste. Allt hvad vi om dess lefnadssätt

kunna föimäla, är att det Christiansundska exem-
plaret, som ofvan nämndt, sågs simma omkring
i sjelfva vattenbrynet och der lät taga sig. I

en skål med hafsvatten hölls denna lilla fisk i

ett par dagars lid lefvande, och stod gerna i

skålen rätt upp och ned, eller simmade till och
med ofia på ryggen, med nosen rotande i bott-

nen. Manne de besynnerliga trådarne på huf-

vudet skulle hafva det ändamål, att under denna
fiskens ställning tjena som känslo-organer

?

7. Chironectes arcticus nob.

(Tab. 3, fig. 4 och 5).

Slägtet Chironectes har hitlills ansetts ute-

slutande tillhöra de varma bafven. Det var så-

ledes ovänladt att finna en art deraf vid Nor-
riges kuster, och det ända upp vid Ishafvet.

Det aftecknade och beskrifna exemplaret, som
tillhör Bergens Museum , har för omkring 20 år

tillbaka blilvit nedsändt Fiån Finnraai ken af n. v.

Commendeuj -Kapitain Christik , tillsammans med
åtskilliga andra fiskar, hvilka han under ett två-

årigt vistande i dessa tiakter samlat "^); ännu ett

annat, mindie exemplar hade medföljt, h vilket

sedermera på obekant sätt förkommit. De dropp-

*) Sedan detla skrefs, har Slifts-Amtman Christie lyc-

kats erhålla närmare underrältelse om tiden och stäl-

let, der denna för vår Fauna så märkvärdiga rekriit

erhölls. Den fångades vid Wardöehiius år 1826, af

Köpman A. E. Brodtkorb, i hål bland en del Låd-
dor {Alal/^lus arcticus:).
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ronuiga fJäckariie på buken och sitloroa hade ännu
ilå fisken ankom till Bergen varit starkt guld-

glänsande, h vilken färg numera öfvergått till

Il vilaktig.

Arten hör till den afdelning af slägtet, som
har slät och glatt hud; en afdelning som bildas

af Cli. pictus Valenc. och flera arter, som äro med
denna ganska närbeslägtade och hitlills blott tem-

ligen ofullständigt beskrifna. Alt dömma såväl

af de beskrifningar och figurer, dem man hittills

eger af dessa arter, som af några exemplar af

Ch. pictus och närstående former, h vilka vi i

Lunds zoologiska Museum haft tillfälle jemföra

med det Noriska, kan detta icke med någon af

dem förenas, utan synes vara en egen och ny
art; h vilket också ledan stället der det blifvit

funnet, kunde ge anledning alt förmoda. Arterna

af slägtet Chironectes j, sinsemellan så lika alt

Linné sammanslog alla på hans tid bekanta till en

enda, Lophius Histrio:, hafva vid sednare under-

sökningar befunnits ganska talrika, ehuru svåra

att med skarpa karakterer skilja från h varandra;

Valenciennes har redan 18 som han anser någor-

lunda säkra och 8 osäkra. Men de fiesla af dessa

arters begränsning är ännu teniligen vacklande

och obestämd, och man känner litet eller intet

om deras möjliga förändringar, ehuru dessa tro-

ligen äro ganska betydliga, efter man sällan får

se två fullkomligen lika individer. Om det vis-

serligen, under sådana omständigheter, vore för

mycket vågad t att tro sig, af ett enda icnder-

sökt individ j, kunna med säkerhet uppställa och

karakterisera en ny art; så vore det måhända
ännu mera oriktigt att sammanslå detta, genom
sitt geografiska förekommande så märkvärdiga
individ, med andra former, från hvilka det åt-
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mmfilone SJnes i
i flera väsencilliga afseenden, af-

vika. Framtiden skall, hoppas vi, lerana när-

mare upplysning om denna arts förekommande
och utbredning, och på samma gång upplysa om
hvad som är konstant och livad som är tillfälligt

i de egna karakterer detta individ företer. Vi
anse oss emellertid böra så fullständigt som möj-

ligt beskrifva detsamma, kallande det tillsvidare:

Ch. arcticus: laevissimus, appendicibus cuta-

neis raris, sparsis, validis, subcylindricis , basi

vaginatis et corpori arcte adpressis, apice pinnatis.

D. 12; P. 10; V. 5; A. 7; G. 10.

Mensu rce.-

Longitudo corporis lotius: 47 mm. (1^ poll. Sv.).

Altitudo maxima (a radice p. ventralium ad|regioaem

nuchae): 21,7 mm.
— ante radicem pinnae caudalis: 5,2.

— capitis maxima: 15,5.

Lalitudo maxima (ante radicem p. pectoralis, supra

operculum): 7,2.

Distanlia a rostro ad marg. post. operciili: 11,7.

— ^ — ant. orbilae: 3,0.

Diameter orbitae longitudinalis: 3,7.

— — transversalis: 3,2.

Distan tia inter oi bitas; 3,2.

— a marg. post. orbitae ad maig. post. oper-

ciili: 7,0.

— a marg. inf. orbitae ad marg. inf. capitis: 4:7.

Altitudo rictus expansi: 6,2.

Latitiido — — : 5,2.

Distanlia a rostro ad radium capitis primum: 2,2.

Longitudo radii primi: 3,2.

Dislantia inter radium primum et secundum: 0.

Longitudo radii secundi: 7,2.

Distantia inter radium secundum et tertium: 5,2.

Longitudo radii tertii: 7,7.

Distantia inter radium tertium et inilium pinn*

dorsalis: 9,2.

Longitudo pinnjc tlorsalis: 14,0.
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Longitutlo radii ejus longissimi: 12,5.

Distantia inter p. dorsalem et radicem p. caudalis: 4,7.

— a rostro ad pedunciilum pinnse pectora-

lis: 12,5.

Longitudo pedunculi: 8,7.

La ti t lid o — 3,0.

Longiludo pinnae pectoralis: 10,2.

Distantia ab apice max inf. ad radicem p. venlra-

linm: 14,7.

Longitudo pinnarum ventralium: 11,0.

Latitudo ad radicem; 3,0.

Distantia a rostro ad initiiim pinnae analis: 23,5.

Longitudo pinnae analis: 6,7.

— radii longissimi: 11,0.

Distantia inter p. analem et radicem p. caudalis : 4,o.

Longiludo pinn.ne caudalis: 14,0.

Kroppen är hög och hoptryckt, sä att största höj-

den , som infaller mellan nacken och bukfenornas rot,

innehålles litet mer än 2 ^^ånger i totallängden; och
största tjockleken, som infaller ungefär på samma ställe,

3 gånger i höjden. Då buken hos detta slägte kan
efter behag utspännas eller hopdragas, så bestämmes
kroppens form egentligen derigenom, att bäckenbenen
nedstiga mycket slarkt från strupen, och hindra der-

igenom buken från att falla alldeles samman; när bu-
ken är indragen, uppkommer således en djup insnöring

mellan de båda fasta punkterna, som motsvara buk-
fenornas och analfenans fäste. Hufvudel är högt och
hoptryckt liksom kroppen; sedt fiån sidan, är dess

omkrets nästan rund, dess längd, till bakre randen af

gällocket, utgör I af totallängden , dess höjd är { större

än längden. Dess öfre profil nedstiger starkt, i en nå-

got bågböjd linie, från nacken ända till nosen; dess

undre profil, som bildas af den liksom utspända, kö-
lade strupen, nedstiger ungefär lika starkt, men i en

rät linie, som oafbrutet fortsättes ända till bukfenor-
nas rot. Pannan och nacken äro något kuljriga, huf-

vudets sidor nästan lodiätla. Ryggen äi- fiamom rygg-
fenan temligen bred och afrundad, men blir sedermera
längs hela fenans rot smal och hoptryckt; likaså bu-
ken längs analfenan. Bakom rygg- och analfenan bil-

das på vårt exemplar af den slappa huden ett veck

eller liksom en hinaktig köl, som når till sljertfenans rot.
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Munspringan sturkt uppstigande, når baklill knappt
under ögats fiämre rand; båda käkarne af samma längd.

Gapet at medelmåttig storlek, uppspändt af större höjd

än bredd, läpparne temiigen tjocka, isynnerhet den
undre. Längs hela underkäkens rand sitter en enkel

rad af temligen starka, glesa tänder^ alla nästan af

samma storlek, inåt riktade men nästan raka, isynner-

het de främsta; såväl innanför som utanför denjia rad
kan ännu en rad mindre tänder urskiljas, hvilka rader

framtill äro mera afbrulna än på sidorna. På mellan-
käksbenen sitta tänderna mera oregelbundet, i ett par

otydliga rader, stora och små om h varannan, och äro

mer inåt riktade än i underkäken; främst i munnen
saknas de. Bv^^kom mellankäksbenen ett stort gomsegel,
och bakom delta finrjes på plogbenet en raidtpå af-

bruten, men på sidorna bred och, som det synes, tre-

dubbel rad af dylika, temligen långa och spetsiga tän-

der; iivilken rad sedermera bakåt fortsattes i en dy-
lik, tredubbel tandrad på hvardera gombenet. Tän-
derna på gälbågarne och svalgbenen äro temligen glesa

,

men länga och hvassa. Tungan utan tänder, bred och
platt med tunna kanter.

Främst på nosen sitta en mängd små vårtor med
cirkelrund öppning, förmodligen sleniöppningar , och

färie dylika ses äfven strödda utan ordning på den öf-

riga delen af hufvudet äfvensom här och der på kiop-

pen. För näsborrar hafva vi antagit 2 dylika öpp-
ningar, belägna på hvardera sidan helt- nära nosen,

den ena rakt bakom den andra och något längre skilda

från hvarandra än deras diameter; likväl afvika dessa

blott genom en något mera regelbunden ställning från

de öfriga öppningarne. Ögonen stoia, vertikala och

riktade rakt åt sidoina, hafva något större längd än

Iväi -diameter. Dei as inböi des afstånd är lika med deras

diameter, och lika med deras afstånd från nos-spetsen;

afståndet till gällockets bakre rand är d ubbei t så stort

,

till hufv!idets undre land nära halfannan gång så stort.

Gällocksstyckcna äro så dolda under huden, att deras

form ej kunde beslänimas utan disscction, som det ej

var oss tillåtet att företaga. Gdloppnin^^arnc , som hos

detta singte sitta i sjelfva armvecket, bakom och un-

der det skaft som uppbär i)röstfenorna , äro helt små
(1 mm. i diameter), runda.
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Liksom hos Lophitis j finnas liär pA linrvndet 3

frid strålar. Den första är nästan hårfin, n.jnk och

böjlig, och här i spetsen en liten hudflik ; nedtill inne-

slules den, ungefär till sin hal/ va längd , inom en skida

,

som förenar den med andra strålen. Den andia stiå-

len är dnbhelt så lång som den första och njångdnh-

belt tjockare, isynnerhet vid basen; ändar sig linbbigt

och föibindes baktill med htifvudet genom en fjock

hiidflik, som dock tillåter den att uppresas veitikalt.

Nedfälld, når den öfver roten af den tredje strålen.

Denna är föga längre än den- andra, men omkring dub-

belt så tjock under hela sin längd; i ändan liksom

tvärhuggen och under hela sin längd bunden till lyg-

gen genom en hudflik, som gör att den icke kan upp-

resas mer än hälften så högt som den andra (45*^ un-

gefär). Oaktadt sin tjocklek, är den dock, liksom den

andra strålen, ej utan en viss mjukhet och böjlighet;

nedfälld, når den icke fullt till ryggfennns början

Rf^^fenarij, som innehålles 3^ gång i totallängden,

begynner öfver bröslfenornas skaft och går så långt ut

på stjerlen, att dess sista strålai- nå vida öfver stj<M-l-

ienans rot. Dess strålar äro långa, men snedt tillhäf-

tade ellei- starkt bakåt riktade, och kimna ganska ofull-

komligt uppresas. Fenan är nästan jemnhög, dock till-

taga de främsta stiålarne småningom intill den 9:de,

som är längst, hvaiefler de 3 sista hastigare af taga.

Alla äro ledade; de 9 första enkla, de 3 sista tvåklufna

ända ned till roten. I denna, såväl som i alla de öf-

riga fenorna, sammanbindas strålarne af en tjock hud,
som lemnar en betydlig del af spetsaine fria.

Bröstfcnornas skaft {Armen) är innemot så långt

och bredt som sjelfva fenan; detta skaft förenas i arm-
vecket genom ett temligen bredt hudveck med kiop-
pen, och kan föga löras uppåt eller nedåt; blott i

horizontel riktning tryckas intill kroppen (är då rik-

tadt rakt bakåt), eller aflägsnas derifrån, till en rät

vinkel. Litet bakom arnivecket, på inre sidan af sjelfva

armen, och nednnför det ofvannämnda hudvecket, är

den lilla gälöppningen bi lägen. Mot armen bi Idai- sjelft'a

fenan en alldtdes rät vinkel, ligger, då armen är tdl-

tryckt, lakt uppåt riktad, och når då med spetsen

långt upp på ryggfenan, men kan rotera kring ändan
af armen och efter behag riktas utåt eller nedåt. Fenan
ensam, utom skaftet, innehålles 4^^ gång i totalläng-
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den; dess form är jemnhred, i ändan afrundad, oeh
alla dess strålar äro i spetsen fria; den mellersta strå-

len är längst, den första längre än den sista.

Biikfenorna ^ som fästas under hnfvudet, på det djnjit

nedstigande bäckenbenet, äro längre, men smalare än

bröstfenoi na. Mellersta strålen är längst, första oeh
sisra, andra och fjerde ungefär lika långa; alla enkla

och i spetsen fria.

Anus ligger litet framom halfva totallängden, och
motsvarar ungefär mellanrummet mellan ryggfenans 8:de

och 9:de stråle. Straxt bakom anus begynner anal-
fenan, och slutar litet längre baktill än ryggfenan; är

nästan jemnhög liksom denna, och föga lägre, så alt

den med sina bakersta spetsar når ännu längre ut på
sljertfenan. Den 3:dje— 5:te strålen äro ungefär lika

långa och längst, den sista ungefär så lång som den
första. Alla äro ledade, och alla, utom den första

klufna.

Stjertfenan utomordentligt lång, af samma längd

som ryggfenan och innehålles således blott 3^ gång i

totallängden; föröfrigt jemnbred, i ändan afrundad, så

att de mellersta strålarne äro längst, de föl jande grad-

vis, men småningom aftaga. Alla äro ledade, och alla,

utom den öfversla och nedersta, klufna.

Huden är naken och slapp; någon siclolinie kan

icke urskiljas. Strödda på kropf)en, utan ordning och

utan symmetri förekomma: l:o, små runda slemöpp-
ningar, talrikast på nosen, vid hvars beskrifning de

redan blifvit omnämnda — och 2:0, stora (de största

ända till 7—8 mm. långa) och tjocka, cylindriska eller

något nedtryckta flikar^ vid basen, stundom ända till

tredjedelen eller mera af hela sin längd, inneslutna

inom en egen skida, som är fastvuxen vid den öfrii^a

huden och håller fliken trvckt int ill kroppen
;

föröfrigt

temligen mjuka och böjliga, unge.^^nr som fenornas strå-

lar, och tvåsidigt, nästan som spolen på en piMinfjädei-,

kantade med en mängd långa, smala, jernnbreda fran-

sar, hvilka vanligen utgå parvis i små rogu liera mel-

lanrum, som häl- och der likna leder. På ena sidan

af vårt exemplar finnas (se fig. 5, som föreställer ett

stycke af sidan, 3 gånger förstoradt) 5 stora sådana

flikar, den ena midt på ryggen, straxt framom fenan,

men riktad snedt åt sidan och nedåt, i h vilken ställ-

ning den qvarhålles genom den fastvuxna skidan vid
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rolen, de öfriga på sidorna — samt dessutom ett par

mindre pä buken och strupen. På andra sidan finnas

blott 2, men ganska stora flikar, en mellan strupen

och bukfenornas rot, och en vid roten af ryggfenan.

På vår fisk, som inemot 20 år legat i brännvin,

var färden gråbrun, här och der marmorerad med
mörkbrunt; mörkbruna tvärband äro i synnei het märk-
bara på de vertikala fenorna, och af sådana räknas på
ryggfenan 5, på analfenan 2 och på sljertfenan 4.

Föröfrigt får fisken isynnerhet ett brokigt utseende

derigenora, att bakre delen af hufvudet, hela buken
och sidorna äro beströdda med talrika, större och min-

dre, merendels droppformiga hvita (liksom mjöllika)

fläckar, strödda utan ordning och symmetii, men sär-

deles skaipt begränsade; stundom sammanlöpa fleia af

dem till en enda. På ryggen på stjei ten saknas de
alldeles. Dessa fläckar hafva varit gulglänsande, ännu
då fisken kom till Bergen. Iris är ännu starkt guld-
glänsande.

Flera arter af si äg let Chironectes lefva midt
ute i de varaiare Oceanenia, bland de massor

af Sargasso och andra Fucaceer som der kring-

flyta. Från Amerikas kuster går, som bekant,

en gien af den stora Golfströmmen tvärtöfver

Atlantiska hafvet åt Island och Norrige, och drif-

ver årligen Amerikanska frön (af Mimosa scan-

dens , Dolichos urens o. s. v.) till Norriges ve-

stra och norra kuster '•'•"). Omöjligt är icke att

denna äfvensom följande art, båda tropiska och

pelagiska former, på samma sätt kommit till dessa

kuster; och benämningen arcticus vore i så fall

mindre egentlig, eburu vi åtminstone provisoriskt

ansett oss ganska väl kunna tillämpa den på en

art af denna tropiska slägt, som blifvit funnen
lefvande fleia grader norr om polcirkeln.

*) Jfr. Wahlenberg, Flora Lappon. pag. 506.
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8. Sternoptyx Oljersii Cuv.

(Ta b. 3, fig. 6)

En icke mindre oväntad tillökning för Scan-

dinaviens Fauna är det besynnerliga slägtet

Sternoptyx, Det aftecknade och iDeskrifna exem-
plarel, som tillhör Bergens Museum, är funnet

nppkastadt på stiandan, vid Rånen i Helgeland,

den 16 Mars 1835; och dessutom förvaras i Ber-

gens Museum en teckning af elt annat exemplar,

som äfven erhållits i Nordlanden, och torkadt

kommit i numera aflidne > Doktor Hat^lagers hän-

der, som låtit afteckna detsamma. Vi hafva re-

dan vid föregående art omnämnt Golfströmmen
såsom den möjliga orsak, som kunnat föra så

långväga fremlingar till dessa kuster.

Båda exemplaren sj^nes tillhöra samma art,

S. Olfersii Cuv., hvars egentliga hem är de var-

mare delarne af Atlantiska hafvet; och öfverens-

stämma ganska noga såväl med Cuviers figur*),

som med ett i Lunds zoologiska Museum befint-

ligt exemplar fiån de tropiska hafven; men då

Cuviers hela beskrifning, den enda vi hittills

ega af denna niäi k värdiga art, inskränker sig till

ett par rader, torde, en närmare beskrifning (^ch

en trogen figur af vårt Norrska exemplar icke

vara utan intresse.

Ingen af våra fiskar, utom flundrorna, har en så

hög och lioplrvckt form som denna. Kroppens längd

utgör 73 millim (3 Sv. tum); största höjden, som in-

lalier öfver midten af ryggenskam, utgör, dcnria kam
inbciäbnad, 40 mm., således mer än hälften af total-

längden, livaremot största tjockleken (12 mm.), som

infaller vid förlockets vinkel, nära hiifvudets nedre och

bakre iiörn
,

ej utgör full t tredjedelen af höjden, ofver-

allt

*) Regne Animal pl. 13, fig. 2.
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allt faller kroppens största tjocklek betydligt nedanför

midten, sa att det isynnerhet är dess öfre hälft som
är hoptryckt och tunn. Hufvudet, hvars längd inne-

hålles jemnt 4 gånger i totallängden, har samma be-
synnerliga, höga och hoptryckta form som den öfriga

kroppen. Dess höjd öfver nacken är inemot dubbelt

så stor som dess största längd från nosspetsen till gäl-

lockets bakre rand; dess öfre profil, obetydligt konvex
eller nästan rät, stupar jemnt emot nosen, dess undre
uppstiger, från underkäkens fäste, så starkt att mun-
springan blir nästan vertikal. Underkäken, i sig sjelf

kortare än den öfre (den upptages innanför denna, när

munnen är sluten) får härigenom utseende att vara be-

tydligt längre, så snart munnen öppnas. Pannan är

platt, mellan ögonen helt smal, och begiänsas af två

smala, upphöjda benkammar, hvilka forisättas ända
till nacken och såväl framföre som bak om ögonen lemna
emellan sig ett något bredare rum; hufvudets sidor

äro nästan lodrätta , dock sluttande så mycket utåt, att

hufvudet, såsom förut nämndt, blir bredast vid nedre

och bakre hörnet. Bukens undre rand, från strupen

till bukfenornas rot, har formen af en smal och skaip

benköl (bildad enligt Cuvier af bäckenbenet); och på
ryggen, framom lyggfenan , reser sig en dylik, men
vida högre kam (bildad genom sammanvexning af de
fiämre interspinalbenen). Rygglinien bildar en uppsti-

gande båge från nacken till benkammens slut, och
nedstiger derifrån oafbrutet, nästan i en rät linie, ända
till stjertfenans rot. Buklinien nedstiger mycket starkt

från underkäkens spets, bildaren vinkel något framom
underkäkens rot, och en annan (den utskjutande spetsen

af symphysis ossium humeri) (vamom bröstfenornas rot,

vid benkölens början. Sjelfva benkölen bildar en båg-
formig, nästan jemn ki ökning, och slutar baktill under
midten af första ryggfenan, med 2 små, men hvassa
och spetsiga taggar (uteglömde på fig. 6). Derifrån
aftar höjden plötsligt, i det buklinien uppstiger med
en lodrätt afsats, som utgör en I af kroppens höjd på
detta slälle; bakom denna afsats uppstiger buklinien

ända till stjertfenans rot med långsam, men nästan
jemn sluttning, ett par oregelbundna bugter oberäknade.

Gapet är stort, af större höjd än bredd, när det

utspännes. Dess öfre rand bildas framtill af de små

K. V. Akacl Handl. 1844. ^
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mellankäksbenen
, på sidoina af de stora käkbenen; de

förra bära en enkel rad syllika, spetsiga, något inåt

krökta tänder j 7— 8 på hvarjesida, hvaraf de främsta

äro störst. Käkbenen äro flata och tunna; när munnen
är sluten, når deras bakre hörn under ögats bakre
rand; (leras främre rand är helt tunn, konvex, lägger

sig upptill utanför mellankäksbenet , och är besatt med
en rad af syllika, nedåt rik tade men föga krökta tän-

der, ungefär af samma stoilek som länderna på mel-
lankäksbenet; de sitta glest, 13— 14 på hvarje sida,

längs hela benets rand och således långt bakom sjelfsa

munspringans slut; på vårt exemplar voro de flesta

alFallna, men deras ställe betecknas genom fördjupnin-

gar i käkbenets rand, som deiigenom, isynnerhet mot
nedre ändan, blir liksom sågtandad. Inne i munnen fin-

ner man, långt åt sidorna, ett aflångt fält med små
kardlika tänder på hvardera gombenet. Äfven svalg-

benen äro väpnade med tänder, men exemplarets be-

skaffenhet tillät ej någon närmare undersökning af dessa.

Underkäkens grenar äio baktill bredast, och afsmalna

framåt så starkt att hvardera grenen nästan får for-

men af en likbent triangel, hvars basis vänder bakåt;

deras nedre och bakre hörn utskjuter i en liten tagg,

och i spetsen, der båda grenaine mötas, sitter en knöl

på undre sidan. Längs hela deras undre rand och på
föga afstånd från densamma löper en staik benkam,
som först fram emot symphysis förlorar sig. Tänderna
sitta i underkäken liksom i den öfre, i en enkel rad,

12—13 på hvardera sidan, äro syllika ocli föga kröktn
;

de 8 mellersta äro små, sedan följer, efter ett tomt
mellanrum, på hvardera sidan en vida större tand,

liksom en hörntand (orätt tecknad på hg. 6); bakom
denna följa 1—2 små, så åter 1—2 slöiie (ehuru ej

så stora som hörntanden), samt slutligen 3 — 4 smäire

och större om hvarandia.

Tungan är rudimentär, eller kan bägas alldeles

saknas, emedan franjändan af os hj oidinni framskjuter

alldeles naken, tvärhuggen, och blott på undre sid in

öfverdragen med en broskartad valk. Omedelbart i

dess främre ända fästas tie båda grenar som bära gfil-

hinnans strålar, och fiån dem uppskjuter, nära deiMS

början, cn mjnk, konisk pnpill på hvardera sidan oin

t«n)gbenet. En följd af hufvudets lorm och munnens
nästan lodrätta ställning är, att gä/hinn</ri med dc-s
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strålar ligger under och framom munnen, nar denna

är tillsluten, i stället för bakom densamma, som van-

ligt. Då gällockens plats är den vanliga, följer också

häraf att munspringan befinner sig på visst sätt mellan

gälhinnan och gällocken, hvilka äro skilda från hvar-

andra; och då Heermaatn påstod att slägtet Steruoplyx

saknade gälstrålar, var det förmodligen derföre att han

sökt dem på deras vanliga ställe, under gällocken.

Tungbenets sidogrenar, som bära gälslrålarne, äro hori-

zontela; sjelfva sti ålai ne riktas iingefäi ligen rak t nedåt,

och båda gälhinnorna äio sammanvuxna till en jemn-

hög, tunn och genomskinlig krage, som omgifver stru-

pen, och hvars fria rand är horizonlel, baklill slutande

vid undre höi net af ögonlocket. Sliålarne i hinnan äro

9, af hvilka den främsla sitter nästan i medellinien,

således helt nära den raotsvaiande strålen på andra

sidan; sedan följa 5 strålar, tätt .sittande, parallela med
den första, och alla ungefärligen lika långa; de sista 3
strålarne sitla på längre afstånd från h varandra och
divergera något i spetsen, men äro föga längre än de

6 föregående.

Fiämre paret näsborrar sitla något närmare ögat

än nosspetsen, på föga afstånd frän hvarandra, och äro

temligen stora, cirkelrunda; i deras fränne och inre

hörn utskjuter en liten rund va I k. Bakre paret sitter

ej långt från det främre, men längre ut från medel li-

nien, ungefär midt emellan främre näsborren och ögats

rand; de äro större än de fiämre och aflånga på tvärs.

Ögonen som äro temligen stora, hafva fått del I aga i

hufvudets enorma utsträckning i höjden, i så måtto alt

de också blifvit af en något oval form, så att höjden

är litet större än diametern framifrån bakåt; de vän-
das rakt utåt. De sitta på föga afstånd från nosen,
så högt uppe att deras Öfie rand nästan berör hufvu-
dets öfre profil, och så nära hvarandra att deras af-

stånd knappt är störie än | af deras diameter; hvar-
emot afståndet till gällockets bakre rand är litet större

än ögats diameter, och till hufvudets undre rand mer
än d(d)belt så stort.

Gällocks-styckena äio helt tunna och böjliga; för-

öfrigt, liksom hufvudet, särdeles utdragna i höjden.

Förlockct nedstiger lodrätt, ungefär från ögats bakie
rand till inemot hufvudets basis, hvarest dess rand
bildar en rät vinkel, och ar i sjelfva vinkeln väpnad
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med en liten tagg; fian dess bakre kant utgår en tunn
hinnaklig rand, som lägger sig öfver gällocket och är

nedtill helt smal, uppåt något bredare. Gdllocket är

långsträckt och smalt, och har nästan formen af en

roklangel, likväl nedtill bredare än upptill; från dess

Öfre och främre hörn går en benkam nedåt
,
småningom

närmande sig dess bakre rand. Unclerlocket är litet,

lunnt och har nästan formen af en liksidig triangel.

Mvllanlocket är litet, tunnt eller nästan hinnaktigt, och
af oval form. Bakom delta och nedanför underlocket,

men icke fästadt till någondera, utan blott till gälhin-

nan, hvars bakersta hörn det betäcker, finnes ännu en

liten, tunn eller hinnaktig, nästan cirkelrund plåt.

Sjelfva ^dloppningårne hafva en ganska betydlig vidd,

i det de sträcka sig ända upp frän öfre ändan af gäl-

locket, i en båge förbi munvikarne, och vidare fram
under underkäken, ända till linie med sjelfva nos-

spetsen.

Öfverskullerhladet tyckes vara helt litet; de>s Öfre

gren, som lästes i nacken, nästan midt på ryggen eller

1 sjelfva kroppens medel linie, och riktas bakåt och ut-

åt, visar sig nästan undei* lancettform, och kantas af

2 upphöjda ränder, hvilka i midten lemna mellan sig

en konkav yta, baktill sammanstöta och förenade bilda

en bakåt riktad tagg. Skullerhladet j som från denna
tagg nedstiger alldeles lodrätt, är smalt och långsträckt,

och har längs midten en stark benkam; framom denna
kam är benets yta alldeles glatt, och täckes till större

delen af gällockel; bakom kammen är ytan gropig eller

letikulerad med upphöjda ådror, som mellan sig bilda

i-undade eller oregelbundet kantiga, fördjupade maskor
(liknande maskor finnas i det smala mellanrummet
mellan de båda kammarne pä öfverskullerbladet , på
en sträcka af hufvudct mellan ögat och nacken , samt
slutligen längs hela den ol)etäckla delen af öfverarmen).

Som en fortsättning af skullerhladet, stiger öfvernrnicn

i början ned i samma hxlräla riktning, men blir ned-

åt småningom bredare, som vanligt, och kröker sig

framåt. Skullerbladets biMikam fortsätter sig också

längs detta ben, men blir nedåt svagare och böjer

sig framåt under gällocket. Från öfverarmen utgår,
i

utanför och ett stvcke fi-amom bröslfenoi iia> rot, ett '

långt, bakåt och något nedåt riktadt utskott, som i

lägger sig utanpå de muskler som betacka radiiis och
j
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ulna^ och visar på sin yta desamma maskor eller gro-

par som den öfriga oljetiickta delen af öfverarmen.

Nedtill, vid föreningen af båda öTverarmsbenefi, utskjuta

de och bilda, såsom ofvan nämndt, en vinkel under

strupen.

Längs hela kroppens undre rand sitta rader af

regelbundna, skarpt begränsade, runda eller ovala,

starkt silfverglänsande yZiic/^örr (motsvarande de silfver-

glänsande punkterna hos Scopclus, men vida större).

Sex sådana, aflånga fläckar sitta på hvardera sidan

under strupen, framom buk kölens början, öfre randen

af de främsta döljes under gälliinnan, hvaremot de öf-

rigas öfre rand jerant följer gälhinnans undre; de 3
sista sammanflyta nedtill i ett enda, bredt, silfverglän-

sande fält, som nedtill utskjuter i en trubbig vinkel,

men deras öfre ändar äro skilda, afrundade liksom de
främres, och den bakeista är nästan dubbelt bredare

än de öfriga. Sedan följa, längs sjelfva bukkÖlens rand,

12 runda eller något ovala fläckar, af h vilka den för-

sta är mindre, nedtill tvärhuggf^n, den 3:dje— 6:te un-
gefärligen störst, och de bakre småningom , ehuru obe-
tydligt, aftagande. De skiljas från hvarandra af ver-

tikala ränder, som motsvara lefbenen, ocli såsom skarpt

markerade linier nedåt utlöpa till sjelfva bukkölens
rand, uppåt såsom mindre tydliga, föidjupade linier

fortsättas ända till bukhålans slut. Ett stycke ofvan-
för dessa fläckar sitter ännu en rad af dylika, 6 till

antalet, motsvarande den 5— ll:te af de undre och
innefattade inom samma vertikala linier. Dessa fläckar

äro större, aflånga, upptill afrundade, nedtill mindre
skarpt begränsade och något sneda. Omedelbart bak-
om refbenens slut och bukliniens djupa afsats fÖlja 4r

aflånga fläckar, af hvilka den första är omkring dub-
belt så lång som de öfriga, och förlänger sig nedåt på
afsatsen ända mot bukfenornas rot. De båda meller-

sta äro minst, och den sista blir åter högre, i det dess

öfre ända uppstiger till lika höjd med den framstås.

JXu följer, vid analfenans 4 främsta strålar, ett mellan-
rum motsvarande ungefär bredden af en fläck, och
derpå en rad af 6 aflånga fläckar, af hvilka den för-

sta och de bägge sista äro större än den andra, tredje

och fjerde. Sedan åter ett större mellanrum, och slut-

ligen en^ rad af 3 små, nästan runda fläckar; de 3
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föVsfa siraxt fiainom stjertfenans rot, derj sista öfver

dess 3 första strålar på undersidan.

Framom lyggfenan reser sig en 13 mm. lång, 4
mm. bog, tunn och genomskinlig b(^nkam ; den upp-
stiger långsamt och bagformigt tills den nått sin stör-

sta höjd, och slutar derpå tvärt. I densamma fin-

nas 7 tjockai e strålar (illa tecknade på Hg. 6^, af hvil-

ka den främsta är helt liten, de följande tilltaga i

längd och tjocklek till den sista, som synes liksom
sammansatt af tvenne, och är riktad mera bakåt än

de öfriga. Första Ry^^fenan ^ som genom ett litet

mellanrum skiljes från benkammen (Cuvier tecknar

den dermed sammanhängande), är kortare än denna kam
men ungefär dubbelt så hög. Dess strålar äro 9, alla

ledade och klufna; den sjette tyckes hafva varit längst.

Fettfenanj qom börjar 4 mill. bakom föi-sta rvggfenan,

är särdeles lång, omkring 13 mm., men låg, med något

buktig rand; föröfrigt ht-lt tunn och hinnaktig,

Brbstfenorna^ sitta långt ner emot buken, allde-

les nedanför gälöppningarne eller siraxt nedanom gäl-

lockens undre och bakre hÖrn , snedt tillhäftade, och
beslå af 17 strålar. De äro temligen långa och smala,

nästan sabelformiga , i det de 4 första strålarne äro

nästan lika långa och längst; alla strålarne, med un-
dantag af den föi sta , samt måhända en eller annan af

de sisla, äro ledade, med fä men långa och temligen

otydli^^a leder, och klufna. Buhfeiiomaj, som bestå af

6 strålar, äro temligen små (^V af totallängden;, fasta-

de siraxt bakom bukkölens slut på den vertikala af-

salsen, och ställda alldeles vertikalt, berörande hvar-
andra, när de sammanläggas, som 2 blad i en bnk. De
äro breda och trubbiga, i det de 5 första shålarne

synas vara af ungefär samma längd.

Mellan bukfenoina och analfenan bildas, i innei-

sla vinkeln af bukliniens insnitt, en djup konkavitet

eller ränna, hvars kanter utgöi"as af 2 hoinarlade la-

meller, som nedskjuta från de 4 ofvannämnda silfver-

färgade fläckarne bakom refbenens slut, kantas af en

tunn och genomskinlig hinna, (som på oskadade

exemplar tillsluter hela kavilelen?), och baktill sluta

vid nntis. Anus är belägen något bakom balfva total-

längden; och siraxt bakom anus börjar analfenan, som
beslår al 12 strålar. Första strålen är omkring dub-
belt kortare än andrn, andra till femte ungelär lika
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langa och längst, de följande aflaga så att den 8:de

är ungefärligen så lång som den första, och de 4 sista

ännu belydligen korlare, sinsemellan ungefär af samma
längd, i ändan liksom tvärhuggna. De 3 första äro

odelade, de öfriga gnirellikt klnfna; de 5 löista strå-

larna sitta hvarandra näia, derefter ökas afståndet till

den 6:te, ännu mer till den 7:de, och mellan den 7:de

och 8:de är afståndet mer än dubbelt så stort som
mellan den 6:te och 7;de; den 8:de är riktad lakt ned-

åt, således med spetsen konvergerande mot de före-

gående. De 4 sista stå hvarandra åter närmaie.
Stjertjcnnn är bred och djupt inskuren, och be-

står af 19 tjocka, ledade strålar, af hvilka de båda
näst ylteista synas vara de längsta; alla äro grenade
utom de båda yttersta. Oaktadt stjerten är nästan all-

deles tvärt afskuren vid fenans rot, kröker sig dock
denna och går upp på båda sidor om stjerten med
många små strålar; på vårt exemplar räknas 10 så-

dana strålar ofvan och 6 nedan, alla flerduhbelt kor-

tare än den yttersta sirålen i sjelfva stjertfenan, odelade

och utan spår till leder.

Fjäll saknas icke helt och hållet (ej heller på
Scopdus^ der vi sett liknande fjäll som på] denna),

ehuru de som finnas, äro så lätt affallande och sä

ytterst tunna, eller hinnaktiga, att de lätt kun-
nat alldeles undgå uppmärksamheten; på vårt exem-
plar funnos några sädana längs de silfverglänsande

fläckarne på bukens sidor och vid sljertfenans rot.

Dessa fjäll äro temligen stora (omkring 1\ mm. långa),

helbräddade, starkt silfverglänsande liksom sjelfva skifn-

ret under dem; under mikioskopet skifta de i alla

jegnbågens färger, men visa icke ens der på sin yta

några regelbundna strimmor eller dylikt. Någon Si-

dolinie kan blott med tydlighet urskiljas på kroppens
bakre liälft, hvarest en upphöjd linie, som begynner
under föi-sta Ryggfenans början , ses följa kroppens midt
ända till stjertrolen.

Vårt exemplai-, som, ehuru länge förvaradt i sprit,

likväl synes hafva temligen bevarat yargm , har nästan

öfverallt en stark silfver- (eller snarare tenn-) glans, xV^V"

mast liknande iSco^ce/?i.?^ hvilken glans är starkast på de

ofvannämnda, skarpt beglänsade fläckarne. Men längs

hela ryggen, från nacken ända till stjertrolen, är fär-

gen gråbrun ulan all glans. Ryggens benkam, äfven*
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som ytteijta landen af bukens köl, samt af käkarae,
bar en gulaktig hornrärg: och ungefär ligen samma färg

tyckas alla fenorna ocksä hafva haft.

9. Gadus [JJerla/igus) Poiassoa Risso.

Risso iDeskref eii Mer/am^us från MeJel-
luifvet, soui i nå^ia afseenden svntes honom af-

vika Iräu vär vanlisa Hvitling, med hvilken han
uppmanade de nordiska ^aturforskarne att jem-

föra densamma. Rissos art fanns för nå?ra år

sedan vid Engelska kusten, och ^.arrell lemnar
derafen beskrifning och fi^ur som sätter utom
all flåsa dess speci^ii^a skillnad frän såväl Hvit-

liiigen som våra andra arler af slägtet eller un-

derslag te I: MerJangus. Risso sjelf hade också re-

dan dessförinnan i ett annat arbete uppställt den

som egen art, under det na^ot barbariska nam-
net M. Potassoa.

Denna art förekommer äfven vid >'orrig:es

kuster, der den, åtminslone vid Bergen, fångas

hela året om, och är känd af fiskarena under

egna namn. Den mest i ögonen fallande karak-

ter, h varigenom den skiljes tVån alla samslägtin-

*, Ichthvologie de rsice
,

paii. il5.
**) Brit. Fish. Ed. 2 pag. 247, under namn af Mer-

langus albus /''Gadus albiis Risso' '; men detta namn
beror blott på ett missförstånd. Risso har aldi ig be-
skrifvit någon Gadiis under detta namn. I Ichthyo-
logie de ^'ice kallas denna art ännu G. Jlerian^us

L. , och dess diagnos.- ^^G. albiiSj maj:illa siipenore

longiorc/'' är lånad ur Lixxes Systema Xaturae, som
också uttryckligen citeras. Sedermera, när Risso

blifvit alldeles öfvertygad om dess speciiika skillnad

från G. Aleriangus, upptogs den for första gången
som egen art i haus Hist. >'at. de l Europe merid.

loni. lU, p. 227, under namn af Mtriangiis Poiassoa*
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garne, är tle tre rj^gg fenornas egna form och

ställning. De båda första rjggfenorna äro neni-

ligen helt korta ^ hafva formen af en rätvinklig

triangel j och skiljas frän hvarandra och från
sista rjggfenaTi genom ett vidt mellanrum i det

afståndet mellan första och andra ryggfenan är

inemot lika med första ryggfenans längd, och det

mellan andra och tredje ryggfenan ungefär dub-

belt så stort — hvaremot hos alla våra öfriga

arter alla tre ryggfenorna gå tätt intill hvaran-

dra, och åtminstone den andra alltid har en

långsträckt form och ett vida större antal strålar

(vanligen omkring 20, här blott 13). Dessutom
sitter anus ovanligen \kr\^l U^dimme , framom för-
sta Rfggfenans hörjan — att föitiga många an-

dra olikheter, i afseende på hvilka vi hänvisa

till följande beskrifning.

De Norrske exemplar vi sett hafva varit från 10
till 18 tum långa. Kroppens form är mera långsträckt

och smal än hos samslägtingarne ; i totallängden inne-

hålles hufvudets längd innemot 5 gånger, kroppens
största höjd innemot 6 gånger, och dess största tjock-

lek 11—12 gånger. Hufvudetj jemfördt med Hvit-
lingens, har mera vigglik och spetsig nos, större ögon
(innehållas icke fullt 4 gånger i hufvudets längd) men
smalare panna, så alt afståndet mellan ögonen är kor-
tare än deras diameter. Underkäken är märkligen längre

än den öfje, och saknar allt spår till haketråd. Öf-

verkäkens rand utskjuter litet framom nosen. Näsbor-
rarne som hos H vitlingen; den främre står nästan rakt

framom den bakre.

Tänderna öfverensstämma närmast med Hvillin-

gens, ehuru något mindre och svagare. I öfverkäken

sitter en enkel rad af större, något inåtkrökta tänder,

och der innanföre en rad af talrika, men helt små
tänder; i imderkäken blott en enkel rad större, nästan raka
eller föga krökta tänder. Plogbenet bär blott 1—2 star-

ka tänder på hvardera sidan, och framtill stundom ett

par smärre; svalgbenens och gälbågarnes tänder likna



90

dem lios Hvillingon. Bakre delen af tungan är allde-

les J)lä,svart, Tungan särdeles platt, med konkav öf-

versida ocli tunna sidoj-änder; den är midtpä bredast

och afsmalnar framtill i en spets.

Första ry^gfcnan begynner öfver bi'ö"stfenornas

bakre tredjedel och öfver början af föista ånalfenan,

samt sträcker sig ungefär till dennas 9;de stråle; den
har 13 (stundom 12) strålar, alla delade, den första

lika lång med tredje eller fjerde, och de följande af-

taga hastigt och regelmässigt i längd, intill dess de

sista bli helt små. Deijemte är fenans basis så kort,

att längsta strålen, nedfälld, med en tredjedel öfver-

skjuter densamma; hela fenan, upprest får härigenom
formen af en likbent, rätvinklig triangel, hvars bakre
sida är alldeles vertikal och lika stor med basen.

Afståndet mellan första och andra ryggfenan är

föga mindi e än första ryggfenans längd. Andra rygg-
fcnan afviker från alla samsläglingarnes genom ett be-

tydligen mindre antal strålar, 13 eller stundom 14, af

h vi I ka den första är odelt. Den är vid roten ej myc-
ket längre än den första, och har nästan samma form,

i det dess fi'ämre strålar äro betydligt längre än fenans

basis, och bakre randen, när fenan uppreses, rät och
nästan vertikal.

Afståndet mellan andra och tredje i-yggfenan är

omkring 2 gånger längre än afståndet mellan lörsta och

andra, mycket större än andra ryggfenans längd, och un-
gefär lika med längden af tredje ryggfenan. Denna fena

begynner nästan midtöfver början af andra ånalfenan,

eller litet längre tillbaka, är längre än de båda före-

gående och har en annan form, i det den är lägre,

dess främre strålar kortare, och de bakre föga aftagande

i längd. Strålarne äro vanligen 24, någon gång blott

22—23, af hvilka de 3-4 främsta äro odeha; första

strålen äro kort, de följande tilllaga till den 4:de som
är längst, hvarefter strålarnes läni^d småningom aftager

intill de 3 sista, som aftaga betytlligt.

Bröstfenorna bestå af 20— 21 strålar, af hvilka

de 2 första äio ochdade. Den 2:dra, 3:dje och 4:dc

äro längst, de följande aftaga gradvis. Bukfenorna j

som fästas något framom bröstfenorna och ej nå anus,

beslå af O strålar, de 2 öfre odella, de 4 nedre starkt

klufna; dessa fenor äro små (vi halVa funnit dem va-

riera mellan ,\— af totallängden) och tillspetsatle , i
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del andra stiålen utskjuter i en trådlik spets, ehuru

cj sä långt som hos H vitlingen.

Anns ligger framom kioppens första tredjedel , och

framom första ryggfenans början. Skild derifrån ge-

nom ett litet mellanrum, böl jar analfeiian ^ som förut

nämdt, i linie med första ryggfenan, så att dess längd

är ungefär en tredjedel af hela kroppens, och längie

än afståndet från fenans början till nosspetsen. Fenan
beslår af 36—38 strålar, af h vilka de 3 fiämsta äro

odelta; den 5:te och 6:te strålen äro vanligen längst,

och derifrån aftaga de följande helt småningom ända

till inemot fenans slut, då aftagandet blir hastigare.

Afståndet mellan första och andra analfenan är

helt kort. Denna sednare är icke hälf^ten så lång som
den första, men ungefär lika hög; dess stiålar, 24—25
till antalet, stå mycket tätare än strålarne i första

analfenan, och aftaga bakåt hastigare i längd; de
3—4 främsta äro delta. Sisla rygg- och analfenan upp-
höra bak till på samma ställe, nära sljertfenans rot.

Liksom hos de andia Torsk-arterna, går Stjcrtfe-

nan med många små strålar upp på sidorna af den
lancettformiga stjertroten. Af större stiålar, som nä
ut till stjertfenans bakre rand, hafva vi alltid läknat

25, och dessutom på h vardera sidan, ofvan och nedan
7—9 smärre. 1 ändan är stjei tfenan djupt gaffellikt

klufven, ungefär som hos Sejen; dess största längd på
sidorna innehålles mer än 6 gånger i totallängden , och
dess minsta längd, i midten, utgör föga mer än ^ af

största längdeh. Alla fenorna öfverklädas af en tem-
ligen tjock hud; men sjelfva hinnan som förbinder

strålarne, synes vara sköiare än hos närstående aitei-,

h vårföre fenorna ganska sällan trä(Fas hela och oskadda.

Fjällen äro tunna och lätt alFallande, ungefär af

samma storlek som H vitlingens, men till formen icke

så jemnbreda, utan inåt bredare. Siclolinien \ö\)ev un-
der hela sin stiäckning nära rygglinien och dermed
parallelt, .sä att dess afstånd från alla 3 ryggfenorna
är detsamma; först på stjerten, hvars midt den inta-

ger, kommer den litet närmare rygglinien. En annan
linie, bildad af musklernas möte, löper längs sidans

midt, och sammanfaller pä stjerten med sidolinien.

Färg.- ryggen blågrä, sidorna ljusare, buken hvit .

med silfverglans. Sidorna tätt beströdda med smä
svarta punkter; dylika, men ännu tätare och mindre,



y2

finnas på öfre sidan af hufviidet och på hela rygi^si-

dan. På buken saknas de alldeles, men finnas på stjer-

tens undre sida; och på anajfenoina sanmnanlöpa de
till mer eller mindre tydliga ringformiga vågor eller

streck. Iris ljust guldgul.

Denna art är ståndfisk vid Norriges vest-

kust, åtminstone vid Beigen, der den fås på
krok hela året om, men blott på temligen be-

t^^dligt djup, 80—100 famnar. Liksom de flesta

fiskar som fångas på dessa djup, skjuter den ofta

magen upp i munnen, när den hunnit upp i

vattenbrynet. Enligt fiskarenas utsago går den

aldrig upp på grundare vatten och fås alltid blott

sparsamt; synes således till lefnadssätt mest

likna Björkelångan, (Lota ahjssorum). Fiska-

rena i Bergenstrakten känna den under namnet
Kulmide eller Kohnun^ emedan den är blåsvart

ini munnen, liksom Merluccius (hvilken der kallas

Berglax). Under förleden vinter och vår inkommo
deraf flera exemplar till Bergen. Den finnes

äfven i Kattegat, och vid Naturfoiskaremötet i

Christiania förevisade Herr Candidat Esmark flera

exemplar som fångats i Christiania-fjorden.

10. Motella {Couchia) argenteola (Montag).

På en ö utanför Christianssund erhöllos fiir-

lidet år en mängd exemplar af denna lilla fisk,

som hittills endast blifvit funnen vid Englands
södra och vestra kust. Man har icke heller der

någonsin funnit den större än omkring 2 tum,
och de flesta exemplar som erhållas äro vida

mindre. Den har 4 cirrhi på nosen och en un-

der hakan, liksom 3J. Mustela: och det har icke

heller saknats Ichthyologer hvilka velat anse den
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för att blott vara ungen af denna art, men delta

har säkert endast varit sådana som icke haft liil-

fälle att se sjelfva fisken. Åtminstone är det för den,

som sett båda lefvande, alldeles omöjligt att jcm-

föra denna lifliga, af blått, grönt och silfver skönt

skiftande fisk, som dör så snart den upptages ur

vattnet, med den tröga, seglifvade, smutsigt fär-

gade MustelUj, af h vilken sednare vi sett ungar,

knappt 2| tum långa, som redan till färg och

utseende alldeles liknade de gamla. Dessutom
gifvas äfven mellan dessa båda arter flera olik-

heter i form och proportioner, hvilka en närmare
jemförelse snart gifver vid handen (hos M, ar-

^enteola är t. ex. hufvudet hoptryckt, nosen vida

kortare, ögonen större, hakans tråd föga längre än

ögats halfva diameter, och st jert fenan urnupen;
hos MusteJa deremot hufvudet nedtryckt, hake-

tråden längre än ögats hela diameter, stjertfenan

afrundad o. s. v.), och vid hvilka vi knappast be-

höfva uppehålla oss.

Också hafva nyligen Couch och Thompson
gått en alldeles motsatt väg, i det de upj)ställt

denna art som typ för ett nytt slägte; och denna
lilla fisk har pä sednare tider gjoi t Englands
Ichthyologer mycket bryderi. Den upptäcktes

först af MoNTAGU och beskrefs under namn af

Gadus argenteohcs ; men han observerade blott

3 cirrhi. Couch fann den sedermera, anmärkte
alla 5 cirrhi och ansåg den således som en ny
art, hvarjemte han ansåg den böra uppställas som
ett nytt slägte, som kallades Ciliata ^ och arten

C. ^hmca'^'^). I Yarrells Brilish Fishes upptagas

emt^llertid dessa båda fiskar såsom 2 arter af

*) Mem. Wern. Soc. vol. II, pag. 449.
'*) Magaz. Nat. Hisl. vol. V, pag. 15.
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slaglet jMotelhi. Sednast har Tho3ipson "•) funnit

och beskrifvit denna fisk. Han anmärker alt

cirrhi, isynnerhet på mindre exemplar, ylterst

lätt kunna ötverses, och antager derföre utan

betänkande, att Moxtagu's och Couch's arter äro

identiska, hviiket också svnes vara otvifvehiktigtj

den förres namn, som äldst, bibehålles således

med skäl för arten. Släktnamnet CiUata förka-

stas, såsom redan förut bortgifvet ; men Tho.mpso^

anser fisken dock böra bilda ett egetslägte, hvii-

ket kallas Couchicij men endast afviker från Mo-
tella genom: en mera hoptrvckt kropp, ett högre

läo:e af bröst- och bukfenor, samt en tvdlisien ut-

märkt gräns mellan gällocket och forlocket (hvar-

emot deras gränslinie hos MoteUa döljes af den
tjocka huden). På sådana karakterer synes ett

nvtr slägte vanskligen kunna grundas; men emel-

lertid afvika dessa små fiskar, både till habitus,

till lynne och säkerligen äfven till lefnadssätt,

så betvdliot från de öfrii?a Motelke, attdetsrnes

vara allt skäl, äfven om slägtet Couchia^ såsom

sådant, ej skulle kunna bibehållas, att åtminsto-

ne låta dem i slägtet MoteUa bilda en under-

afdelning; hvaitill då äfven Piof. REI^HA^tDTS

Mot, argeiitata fiån Grönland blifver att räkna.

Piyggens och sidornas metalliska glans hos dessa

fiskar liknar alldeles slägtet Chipeaj och har in-

tet liknande i hela Torsk-familjen; ty den silf-

verhvita färgen på undersidan af vissa Gadi kan

dermed på intet sätt jemföras.

Till den förut bekanta arten, CoucJiia ar-

gejiteoliij, tilliigger Thoaipso>; en nv: Couclua iiii-

7i()/-, utu)ärkt genom "långa bakfenor \— J af to-

tallängden), som äro i spetsen svarta men denna

*) Ann. .\at. Ilist. vol. II, png. 408.
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är endast ungen af ar^cnteola , hvars biikfenor,

allt efter olika ålder, undergå ganska egna och

märkvärdiga färändringar. På helt små exen>plar

äro de i proportion inemot 3 gångei* så långa och

breda som på större, och den hinna, som sam-

manbinder strålarnes ändai", är kolsvart, h vilken

färg tvärt afbrj^tes elt kortare ellei längre stycke

från fenans spets, så att dess främre eller inre

häUt är alldeles ofärgad och klar som vanligt.

Det synes vara denna del af fenan som ensamt

återstår på den vuxna fisken, hvaremot det yttre

kolsvarla brämet så småningom förloras. Mun kan

gradvis följa dess aftagande i samma mån som
exemplaren tilltaga i storlek, tills deraf blott

återstår en svart punkt i fenans yttersta spets,

som äfven omsider alldeles försvinner. På samma
ställe i Noriige erhöllos, blandade om h varandra

en mängd exemplar af alla åldrar och alla öfver-

gångar, h vilka förevisades vid Naturforskaremö-

tet i Christiania ; och en fullständig serie af dessa

förvaras på Piiksmuseum i Stockholm och på zoolo-

giska Museum i Lund.

Thompson, som erhöll ungarne särskildt, kun-
de svårligen annat än anse dem för en egen art.

Han kunde icke heller hos dem , hvarken med
tillhjelp af loupe eller mikroskop, tinna några

cirrhi, men vågar dock icke upptaga dessas från-

varo i diagnosen af sin Couchia minor j emedan
han ändå icke är fuUkomligen säker, huruvida
de icke möjligen kunna finnas. På våra exem-
plar, som med få undantag kommit lefvande på
spiilen, hafva vi också nästan alllid, äfven på
de minsta, funnit spår till cirrhi, ehuru ofta yt-

terst fina'*'); de båda öfversta hafva dock på vissa

*) Om fisken dött ofvan vattnet, och fått något, om
ock aldrig så litet, torka, är det nästan omöjligt att

upptäcka ciiilii.
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exemplar varit oss omöjliga all uppläcka, och sy-

nas ulvexa något sednare än de öfriga.

Bukfenorna träffas stundom hos de minsta

exemplaren ej blott relativt, utan absolut större

än hos de vuxna ; deras aftagande med åldern

synes här bero deraf, att det yttre svarta hrä-

met så småningom fälles^ ty någon urblekning

deraf kan ej ega rum, då det alltid, så länge en

enda punkt deraf i yttersta spetsen återstår , för-

blir kolsvart — och lika litet kan någon blolt

mekanisk afnötning komma ifråga. En sådan fäll-

ning af fenornas bräm är föröfrigt ingalunda nå-

got isoleradt fenomen hos denna fisk; ehuru en

sammanställning och jemförelse af de redan an-

märkta, hithörande fall ännu saknas. Man jem-

före blott ryggfenan hos Xiphias (hvars fällning

man vanligen, men säkert orätt, vill förklara

som en blott mekanisk afnötning), hos Lampris
enligt GuviER och Valenciennes, bröstfenorna och

stjertfenan hos Sjngnathus himhriciformis, de ver-

tikala fenorna hos Laxens nyss utkläckta ungar

o. s. v.; och man skall snart blifva öfvertygad,

att en dylik fällning af fenornas bräm, en slags

metamorfos om man så vill, mångenstädes inom
fiskarnes klass föiekommer, och troligen spelar

en vigtigare röle än hittills är anadt.

Den här ifrågavarande fiskens diagnos och

synonomi blir, efter det ofvan anförda :

Motella iCouchia) argenteola: argeiilaLa, coni-

pressiuscula, rostro brevi, obtuso; ciirhis 5,

mentali diametrum oculi non altingente; caudå

emarginatå.

Pinnae venliales in adulto mcdiocres, pel-

lucida); in juniore maxima? — i longitudinis to-

lius a^quantes), apice alerrim^e.

Longitudo
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Longiliulo vix bipollicaris.

Bi. 7; 1 D. 50; 2D.48; P. 16; V. 7;
(45—52) (43—51) (15—171 (7-8)

A. 40; C. 10+15+10 •).

(37-41) (9+14+9).

Gadus ar^enteolus Monlag. Mem. Wern. Soc.

vol. II, p. 449. Motella ^^rg•eA^^eo/^z Yan ell Brit.

Fish. II, p. 283. Couchia arge?iteoIa Tliomps.

Ana. Nat. vol. II, p. 408, Pl. XVI fig. 2.

Ciliata g/auca Couch Magaz. Nat. Hist. vol.

Y. p. 15, fig. 2. Motella ghtuca Yar!\ Br. Fisli.

II, p. 281. Öfvers. af W. A. Föihaacll. 1843,

p. 111.

Junior: Couchia minor Tliomps. 1. c. Pl. XVI,
f.g. 1.

De största exemplar vi erhållit, höllo i längd \\
Sv. lum, de minsta ^ tum. Hela fisken är af en lång-

sfiäckl form, och något hoptryckt ; största höjden, som
infaller vid första ryggfennn, innehälles 6 gånger i to-

tallängden, och största tjockleken, som infaller pä sam-
ma ställe, är ^ af höjden; på mycket smA exemplar är

l)redden i proportion större, och faller öfver hiifviidet.

R.yggen
,

temligen bred och nästan platt, begiänsas

från de rätt nedstigande sidorna af en tydligen utmärkt

kant, som från gällockets öfre och bakre hörn sträcker

sig ända mot sljerten , och tillika gör en skarp gräns

mellan ryggens och sidornas fäig.. Hiifvudet ^ hvars

längd innehålles 5 (hos mycket små individer blott 4)

gånger i totallängden, är likaledes hoptryckt, så att

dess bredd utgör, liksom kioppens, ungefär | af höj-

den; dess form är vigglik, i det de lodrätta sidorna

*) Strålarne i ryggfenorne och analfenan äro ytterst

svåra att med noggrannhet räkna. Genom att un-
dersöka flera individer, till en del genom dissection

och nied mikroskopels hjelp, hafva vi sökt komma
sanna förhållandet så nära som möjligt. De afvikande

tal vi hos olika individer funnit, upptagas under de
tal vi anse som normala.

K. V. Acad. Har, dl. 1844, 7
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konveigeia framåt, livai jemle dt\ss ofie och nntlre pifjfil

likformigt konvergera intill den korta och trubbiga nosen=

Miinspringan uppstigande, når ungefärligen under niid-

ten af ögat; Öfre käken är längre än den undre, och
nosen utskjutei' ännu något frauioui öfXerkäken. Det
utspända gapet är ovalt, af störie höjd än bredd : läp-

parne teudigen tjocka. Sniå , kardlika tänder i båda
käkarne, på plogbenet nä>tan i form af en rätvinklig tri-

angel, på gälbågarne ocb i svalget. Tungan sitter långt

tillbaka i munnen, är väl skild från underkäken, fram-
åt afsma Inanda och utlöpande i en liten spets. JViis-

borrarne sitta närmare ögat än r.osspetsen; det främre

paret är cirkel riindt . det bakie aflångt, något mindre
och längre från medellinien än första paret. Under
hakan en cirrhus, betydligt kortare än ögats diameter.

På nosens ända, tätt framför öfverläupen, sitta 2 små
cirrhi, ungefär hälften koitare än hakliåden, och så

nära hvarandra att afståndet mellan båda är ännu
mindre än deras längd. Slutligen utgå, från bakersla

randen af de främre näsborrarne, 2 cirrhi. h vilka äro

något kortare än haketiåden, ellei- ungefär så långa

som ögats halfva diameter. Som ofvan nämndes, äro

cirrhi, på mvcket små exemplar, ytterst svåra att

se, och det bakersla paret saknas måhända i bör-

jan alldeles}. Ögonen temligen stora (innehållas mellan

3 och 4 gånger hufvudets längd}, af större längd än

höjddianietern. Afståndet mellan båda är lika med deras

längddinmetern , dei as afstånd från nosspet^en är må-
hända alltid litet mindie. frän gällockets bakre rand

dubbelt så stort, från hufvudets undre rand kortare

än deras diamelei". Gdllockets stycken kunna redan ut-

vändigt urskiljas; förlocket är halfujånformigt
,

sjelfva

gällocket litet, men underlocket och mellanlocket slora.

Gälöppningarne nå baklill i lika höjd med ögats öfre

rand, mm på hufvudets undersida nå de på långt när

icke fram under ögats bakre rand. Gälhinnan stödjes

af 7 strålar, af hvilka den innersta är helt fin och tunn.

Den främrej rudiinenlära rygg/cnan som begyn-

ner ungefär öfver gällockets bakersta rand, och ligger

i en djup fåra, innehålles omkring 10 gånijer i total-

längden; dess strålar sitta tätt packade intill hvaran-

dra i nämnda fåra, och likna mjuka, helt små och
smala cirrhi, alla fria och utan spår lill nåt;on för-

I)indande hi«ma. jemnljocka njed afrundad', trubbig ända.
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Den första, chiirn omkring dubbelt så lång ovAi tjock

som de öfViga , är på de slörsla exemplaren blott |.

linie lång, ocli liknar både till längd och tjocklek unge-

tär de bakre cirrlii på nosen. Alla de fVjljaiidc äio

sinsemellan ungefär lika stora, eller måhända bakåt

något aftagande i länijd, ^iidra ry^s^ftniaiij hvai'S

längd utgör jemnt halfva totallängden, skiljes genom
ett tydligt, ehuru kort mellanrum, såväl fiån främie

ryggfenan som från stjei tfenan. Dess första shålar vexa

småningom intill den 6:te eller 7;de, men under hela

sin öfriga längd är fenan nästan jemnhög, ända till in-

emot de sista stiålarne. Bröstfenorna, h vilkas tillhäll-

ning är litet sned, sitta så högt, att öfie kanten af

deras rot ligger i höjd med Ögats och gnlöppningens

öfversta rand, och afståndet från öfversta sti ålens lot

till fränire ryggfinan är mindre, än från nedersta strå-

lens rot till bukfenornas. De äro breda, afrundade,

5:te — 10:de strålarne ungefär lika långa och län<>st;

bröslfenans strålar äro i spetsen något tydliijare klufna

än alla de andra fenornas strålar, i hvilka knappt nå-

gon klyfning märkes. Bukf\noraa j, som sitta långt

framom bröstfenoi na , äro bkaledes något snedt till-

häftade, vid roten helt smala men vidt skilda från

Il varandra; deias afstånd är inemot 3 gånger så stort

som deras bredd vid roten. De båda första strålarne

äro tjockaie än de öfriga; den första stiålen är till en

betydlig del fri, den andra, som är längst, är äfven-

ledes fl i i spetsen; den tredje ocii fjerde äro nästan sä

långa som den fÖr^fa, h varefter de återsfåen<le sfaikt

aftaga i längd; alla äro odelt;». På vuxna exemplar
äro buk fenorna smala, långspctsade och knappt längre

än bröstfenorna af totallängden), men på mindse
exemplai- är deras längd och i)redd vida större; och
hvad som liär isynnerhet utmärker dem, är den kol-

svarta, staikt afbrutna färgen på den hinna son) föi-

binder strålarnes ändar. Fenans främre (eller inre)

hälft är alldeles ofärgad och klar, och det svnes vara

denna del af fenan som ensamt återstår på de större

exemplaren, livaremot det vttre kolsvarta brämet små-
ningom föi loras. Få exemplar af 12— 15 mm. längd

utgöra bukfenoina ^— | af totallängden, gå låfigt förbi

anus, och äio, utspända, i ändan ungefär så breda

som hela kroppens höjd; det svarta brämet är här^^
mm. långt, den ofärgade basen af fenan 1—l^ mm.
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På tvenue exemplar af 17 mra. längd, var det svarta

brämet på den ena 2| ram., på den andra knappt 1^
mm.; den ofärgade delen var pa båda lika stor, 2^^

mm. På ett exemplar af 27 mm. längd fanns ännu i

bnkfenans ända qvar en svart fläck af l| mm. längd;

pä ett annat 30 mm. långt, fanns blott en svart punkt
i fenans yttersta spets, och på de största är äfven

denna spårlöst försvunnen. Af de anförda exemplen
ses, att dessa fenors proportioner, äfvensom förhållan-

det mellan deras svaita och ofärgade del, hos yngre
äfven lika stora individer äro undeikastade någon för-

ändring, eller att öfvergången från dessa fenors form
hos ungen till deras blifvande form ej alltid synes ske

lika fort. Anns är belägen ungefär vid -} af kropps-
längden; och straxt bakom densamma begynner ^/i^z/-

fenan, som är \ kortare än ry^g fenan, med hvilken

den förÖfrigt i liöjd och öfriga förhållanden öfverens-

stämmer; bak ti 11 slutar den dock på litet längre af-

stånd från stjertfenans rot. Stjertfenans rot går på
sidorna ett stycke upp på ändan af stjerten, hvilken

är jemnbred och slutar sig med en afrundad spets,

omgifven af ett smalt, halfcirkelfoimigt, svart bräm,
i det stjertfenans alla strålar, med undantog af de yt-

tersta, äio vid roten svartaktiga. Af de 14— 15 strå-

lar, som nå ut till fenans ända, äro de näst yttersta

längst, och strålarne aftaga derifrån inåt småningom
i längd, h varigenom i fenans rand, när. den är ut-

spänd, uppkommer ett svagt, bågformigt insnitt.

FjdlUn äro silfverglänsande, men helt små, ytterst

tunna och lätt aftal lande. Sidoliniaij som är intryckt

och föga märklig, begynner öfver bi ösl fenorna , och
nedstiger derifrån sakta, men jemnt och utan krök-

ning, till dess den, något bakom analfenans början,

nått kroppens medellinie, längs hvilken den sedan fort-

sattes till stjertfenans lot. Den lefvande fisken* får^:
ryggen skönt skiftande i l)lått och grönt; sidorna och
buken lysa med renaste silfverglans, och deras fäig

begränsas frän ryggens geuom en snörrät linie, som
löper i höjd med gällockels öfre rand; sjelfva gällocken

äro äfven silfverglänsande; alla fenor valtcnklara.

Jnre delar: Bukhålan sträcker sig ej bakom anus; buk-
hinnan silfverglänsande, tätt be-^prängd med små svarta

punktei , eller stundom nästan alldeles svart. Lefvern

är delad i Ivå flikar, af hvilka denveuslra, som ligger
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nederst ^eller yltersl, är bred ocb trubbig, oeli når

ända ned mot anus; den bögra , som ligger längre bak-

ät ryggen, är mycket kortare ocb spetsigaie. iVlatsti ii-

pen vid, utan insnöring öfvergående i magen, bvilken

midtpå bar ett skarpt bojdt knä, eller består af 2,
ungefär lika stora, under en spetsig vinkel samman-
stötande bälfter. Appendices pyloricje stora, i 2 knip-

pen, i det yttre 4, i det inre 3, alla ungefär af" lika

längd. Tarmen gör 2 krökningar, ellei' består af 3,
parallell jemte bvarandra liggande böjningar. Simblåsa
saknas. Till geneiationsorganer , hafva vi inga tydliga

spår kunnat finna. Vertebrer 47—48, af bvilka 13
tillhöra bukbålan, 34— 35 stjerten, ocb af dessa stödja

de 9 sista stjertfenan.

En del af Juli och Augusti månader förlidet

år lillbragte en af oss, tilisammaiis med Mag.

Docens Liljeborg, på ön Grip, en af de jLleist

i hafvet utanför Christianssuiid belägna öar. Det
var der vi träffade denna lilla fisk, som isyn-

nerhet uppehöll sig i de vattenpussar, hvilka vid

ebben lemnades qvar i beigshålornn , och kunde
der med lätthet fångas; dock var det blott den

sista dagen af vårt vistande på detta ställe, som
vi anmärkte densamma, vare sig att den förut

saknats eller att bristande uppmärksamhet å vår

sida varit der till skuld '•'). Stora och små funnos

om h varandra, dock hade de flesta redan föilo-

rat bukfenornas svarta bräm och sjntes vara vuxna.

I vattnet utmärkte de sig genom en särdeles lif-

lighet; upptagna, dogo de inom få Ögonblick,

men under de häftigaste rörelser och språng vi

sett någon fisk göra. Än hoppade de 10 gånger sin

längd eller mera, än vibrerades stjerten eller hela

liroppen med sådan snabbhet, att dess rörelser,

liksom ett surrande hjuls, knappt kunde följas

*) Vid Englands kust skall den vara migratorisk , meu
uågongäng förekoaima i $lor mängd.
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med (V^at, o. s. v. Men de dogo hnsligt, vaidi-

gen niidt under dessa häfliga rörelser, och lefde

knappt en minn t ofvan vattnet.

IK Rhombus Megasioma (Donov.).

Denna Flundra är icke Förr iin nu anmärkt
vid Skandinaviens kuster, utan har hittills an-

setts uteslutande tillhöra England, far hvars

Fannister den af gammalt är välhekant, ehuru

ninn ännu icke af den har någon noggrannare

beskiiming. Arten har alla kaiaktereraf slägtet

Rhombus (således ögonen till venster), och hör

till den afdelning af slägtet, son) har sträfva eller

ciiierade Ijäll, men afviker betydligt från de hit-

tills hos oss bekanta samslägtingarne , och har

vid första påseendet, vida mera likhet med vissa

PlalesscB
^
isynnerhet Lima?uloides/ ^^no\n sin af-

långa form och sin stora mun. Till skillnad från

våra öfriga Rhombij, kan den karakteriseras såhmda :

Rh. corpoi e oblongo
,

triplo longiore quatn

altiore; supra squamis ciliatis, subtiis laevibus; rictu

magno; pinnis ventralibus ab aliali discretis;

caudali angulatå.

Br. i; D. 85; P|^; V. 6; A. 67; C.

1 + 15+1^-^).

The fFhiff\ Penn. Brit. Zool. Vol. III p.

324 pl. 52 (fig. bona). Pleuronectes ine^astoma

Donov. Brit. Fish Vol. III pl. 51 (fig. bona).

Rhombus meij^astoma Yarrell Bi-. Fish. Vol. II,

•) Vi lirtfva blott liaft 2 exemplar utt räkna strålarna

pa , ocli våij^a således ieke uppgifva de här anförda

talen som fullkomligt normala. På den ena hade
Rf. 84, Brf. på den färdade sidan 11, Af. Ö6; på
den andra Rf. 8(3, Brf. 11, Af. 68; förofrigt lika.
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pag. 342 (descr. el fig. aJ e>Lempl. siccutn), ubi

reliqua synonyma videas (exclusä tainen Pl. Car-

dinå C UV.)

Af de båda vuxna exemf^lar vi héift till undeisölv-

ning, lioll det ena i liin^-d 17|, det andra nära 16 tiun.

Kroppen är vida mera långslräekt än hos våra ölriga

Rlionibi / dess största höjd, fenorna obeiäknade, infaller

ungefär vid första tredjedelen af totallängden , och inne-

hålles i denna längd 3 gånger; nit^n medräknas rygg-
och anal-fe-norna , ir)faller slöivsta höjden låni^t bakoui
halfva totallängden (vingefär mellan lyggens 55;te och
analfenans 37:de stråle), och utgör omkring häll ten af

denr)a längd. Största tjockleken, som faller ofvanför

bröstfenornas midt, innehälles omkring 4^ gäng i största

höjden (men är på mycket små exemplar i proportion

större och faller öfver gäl locken). Äfven hufviidef har
en n^er långsträckt form än hos samslagtingarne, h var-

till den mer iitdi-agna nosen och de långa käkarne bi--

draga : afståndet från underkäkens spets till gällockets

bakre rand mäter jemnt 4 gångei- totallängden.

Munnen är af en betydlig storlek i jemförelse med
våra öfriga flundiors; nninspringan mindre uppstigande

än hos dessa, och öfver käken så lång alt den, upp-
höjd öfver ögat, skulle nå till deltas bakiv rand; un-
deikäken utskjuter betydligt framom den öfre. Gapet
kan utspärras till en utomordentlig vidd; det är då af

en fyrkantig form, och dess hÖjd innehålles föga mer

*) Donovans fig. återger både till färg och habitus yp-
perligt våi- flundra; endast afviker den deri att i-ygg-

och analfenan äro högst på midten, mellanrummet
mellan bukfenorne och analfenan lör stort, stjert-

fenan afrundad. I de båda första fa Ilen är Pennants
figur bättj-e, men har för lång underkäke, och ännu
starkai e afrundad stjei tfena. Yarrells figuj-, som är

sämst, och skenbarligen gjord efter ett toi kadt exem-
plar, visar en stark kam mel lan ögonen

,
samt, hvad

som är mest besynnerligt ehuiu det äfven nämnes i

beskrifningen
, öfver bröstfenorna en dubbel sidolinie.

Svårt är att förklara, huru Cuvier kunnat föra En-
gelsmännens "VViiifP' såsom synonymon till sin PL
Cardina.
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än halfannan gång i hela hufvudels längd; dess bredd

2 gånger. Kardlika tänder bilda på mellankäksbenen
ett band, som framtill är temligen bredt, men bakåt
hastigt afsmalnar; på ögonsidan sträcker sig delta band
ungefär 2| linie längre än på blindsidan, men sjelfva

mellankäksbenets grenar äro på båda sidor nästan lika.

T underkäken är tandbandet vida smalare än i den öfre,

isynnerhet baktill, der tänderna nästan sitta i en enkel

rad; det sträcker sig nästan lika långt bakåt på båda
sidor, ehuru underkäken sjelf är något längre på ögon-
sidan, hvilket äfven gäller om käkbenen. Munhålan
hvit; alla dess veck utmärka sig genom en utomordent-
lig tunnhet och äro genomskinliga som glas. Tungan
väl skild från underkäken, lång men mycket smal och
hoptryckt, isynnerhet vid roten, i ändan tvärt afrun-
dad; dess öfre yta är platt, besatt med 2 papiller.

Den breda hudfåll, som hos de flesta flundror utgår,

lik ett gomsegel, från Öfverkäkens inre sida, saknas

här alldeles. På gombenets främre ända sitter ett helt

iitet fält med hvassa tänder. Gälbågarnes knutar äro

väpnade med hvassa tänder; och på svalgbenen sitta,

såväl ofvan som nedan, en mängd kardlika tänder, i

det närmaste liknande käkarnes.

På ögonsidan ligger främre nasbor-ren ungefär pä
lika afstånd från nosspelsen och öfversta ögat; den har
nästan formen af en triangel med framåt riktad spets,

och omgifves af en kort uppviken kant, som baktill

förlänges i en lång men helt smal hudflik (smalare än

näsborrens diameter men nära 3 gånger så lång'^, hvars

kanter äro tillbakavikna. Bakre näsborren, som ligger

rakt bakom den främre, är större, aflång med fi'amåt

afsmalnande spets, och utan spår till upphöjd kant
eller hudrör. På blindsidan är främre näsboi ren ännu
mindie än på ögonsidan, och har formen af ett bredt

hjerta, hvars basis vänder framåt; fraintill har den in-

gen upphöjd kant, men omgifves baktill af en stor

oval hudflik, 3 gånger så lång och 2 gånger så bred

som näsborrens diameter. Bakre näsborren är större,

oval på långs.

Ögonen stora: deras längddiameter utgör mei- än

{ af hufvudets längd, men fylla dock icke på långt

när ögonhålan; de äro mycket aflånga, isynnerhet det

öfre, hvars höjd knappt utgör ^ af längden. Deias af-

stånd fl ån nosspetsen är ungefär lika ined deras längd-
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diameter; dock så att det öfre 6'ijat, som vanligt, lig-

ger längre tillbakais än det undre. Pannan mellan
ögonen är smal (knappt^ aföFversla ögonkäkens längd-

diameter) och nästan platt, sä att någon köl mellan
ögonen på friska exemplar knappt ses, blott kännes
under huden. Gdlöppnin^aime når bak till i linie med
midlen af öfre ögat, och nedtill i linie med ögonens
bakre rand. Af de 7 gälstrålarne är den nedersta helt

fin och tunn; mellan den tredje och fjerde, nedifrån

räknadt, finnes elf bredare mellanrum.
Rygg/cJian begynner midt emellan nosspetsen och

öfre ögonhålans främre rand. Strålarne tilltaga myc-
ket småningom, och nå sin största längd först omkring
55:le strålen, hvaraf längden åter aftager bakåt, men
vida hastigare, så att den 70:de strålen är ungefär

lika lång med den 30:de, den 85:te och sista lika med
den" första; den 55:te strålen som icke fullt har ^ af

kroppens höjd på detta ställe, är 3 gånger så lång som
den första och 2 gånger så lång som den 30:de. Alla

strålarne äro i spetsen fria, omgifna af en tjock hud;
de främsta äro till en vida större del fria än de öfri-

ga, den första nästan till f af sin längd, men redan

den 10:de knappt mer än de följande. Bakåt aftager

småningom tjockleken af den hud som omkläder slrå-

larnes spetsar, och i samma mån blifva dessa tydligt

klufna i ändan; hvaremot någon sådan klyfning icke

kan märkas på strålarne i fenans främre del. Afslän-

det från Ryggfenans slut till sljerlfenans rot är vida

större än från dess början till nosspetsen.

Bröstfcjian på ögonsidan äi- i ändan sned t afsku-

ren; dess längd innehålles 1^ gång i totallängden, dess

bredd vid roten utgör ej fullt \ af längden. Den föi-

sta strålen är helt koit, den andra mer än 4 gånger
så lång, föga kortare an den tredje som är längst,

hvarefter de följande aftaga temligen jemnt ända till

den sista, som är betydligt kortare än den nästföregå-

ende, ehuru ännu dubbelt så lång som den första.

Den föista strålen är oledad, den andra ledad men
enkel, den tiedje och de tre sista enkelt klufna. Alla

strålarne sammanbindas, ända till spetsen, af en ytterst

tunn och genomskinlig hinna. På blindsidan är bröst-

fenan mer än dubbelt så kort, men relativt något bre-

dare, i ändan trubbigt afrundad, alla strålarne, till

antalet 1—2 mindre än på ögonsidan, itjneslulas inom
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fil tjock 1)11(1. Första sIiAIlmi är koitust, aiulra mer
än dubbelt så lang, 4:de till 6.*te ungefär lika låns^a

ocli längst; första strålen enkel och oledad, audra ocli

tredje enkla och ledade, de öfri^a klufna.

Biikftnonia fä-^tas, som vanligt hos Rhoinbij, med
en bred rot ioiigs sjelfva J)Likkölen och i linie ined

analfenan, hvilkrn lik>oni utgör en fortsättning af dessa

fenor, som båda äio sinsemellan parallela och tättsta-

ende; dock aro de icke hos denna art sammanvuxna
med analfenan, utan skiljas derifrån genom ett litet

mellani um. Fenans bredd vid roten är slörre på ögon-
sidan än på blindsidan, emedan den på denna sida be-

gynner sä mycket längre bakåt, att dess första stråle

motsvarar den andra på ögonsidan; Baktill sluta bada
ungefär på samma ställe, alldeles invid anus; på blind-

sidan slå de båda sista strälarne hvarandra helt nära.

Fjerde stiålen är längst, andra och sjetle lika långa,

första kortast; alla äro klufna, utom den första; alla

fria i spetsen, och omklädda af en tjock hud liksom

analfenans strålar.

Anus^ belägen i det smala mellanrum som lemnas
mellan buk- och analfenorna, u ngefär undf r rygg^enans

20;de stråle, öppnar sig, som vanligt, åt blindsidan

till; på ögonsidan ligger urethral papillen i linie med
dess bakre rand. Analfenan öfverensstämmer i form
och öfriga fÖi hållanden fullkomligt med j-vggfenan;

dess största höjd, som är lika med ryggfenans, infaller

omkring dess 37:de stråle, och midt under det ställe

der ryggfenan är högst. Alla strålai-ne äro i spetsen

fria, de främsta mer än de följande, ehuru icke så

mycket som i ryggfenan.

Stjtrtfenanj som utgör | af totallängden, är vigg-

lik, med nästan alldeles läta sidor; dess främre land
bildar en båge. Med undantag af en kort, odelt stiåle

på hvardera sidan, nå alla de öfriga till fenans rand,

men äio af något olika längd, i det de mellersta äro

längst och dernäst de näst vtteista på hvardera sidan;
|

härigenom uppstå i fenans l^akre rand 3 något utskju-

tande spetsar, den ena i midten och de båda andra
vid sidorna, och mellan dessa äro randen svagt in-

böjd. Alla strålarne, utom de båda y ttei sta ofvan och
nedan, äro grcniga. och alla sammanbindas ända tilt

sp» lNcn af en tunn hinna.
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Fjä// filmus pa liefa kroppen och liuCvncIet, ulom på
no*jen frai7ioiii öi,'oiien , i))t^llankäksbenen och underkäken
som äro n:Ana. Pa öi^onsidan linnes en enkel rad af (icke

tegellagda) fjäll på alla slralarne i rygg- och anallVnan

mrd undantag af de fiäinsta; likaledes på l^röstfenans

stråhir, men pa biikfenans finnas dertill blott obetyd-
liga spar; på stjerlfenan är roten alldeles fjällbetäckt.

På blindsidan saknas fjäll på ett vida större antal sliå-

lar i främre delen af rygg- och analfenan, på bröst-

och biikfenor samt på IVämre delen af hiifviidet. Fjäl-

len äro temligen stora, lätt affallandc, och betäcka

hvarandra takte^ellikt, vanjigen så alt innemot halfva

delen af fjället är fri; de äro af mer eller mindre oval

form, de största oinkring 3 n)m. långa och 2| mm.
breda. Deias »and är på ögonsidan väpnad med ett

antal (vanl. 13—20) spetsiga taggar, men på blindsidan

alldeles slät och utan taggar. Derig(Miom blir öi^on-

sidan för känseln nåi^ot sträf, då den strykes bakifrån

framåt ehuru icke på långt när son) hos hirtus), blind-

sidan deremot alldeles glati.

Sidolinifii beskrifver öfVer bröstfenorna en stark

båge (till under ryggfenans 32:dia stråle), och foilsät-

tes sedan i rät linie (ill stjerten, i början något när-

mare ryggen, men sedan i kroppens medellinie; gÖr vid

stjerlfenans rot en liten Jjukt nedåt, och följer sedan

nndre randen af stjertfenans mellersta och längsta stråle

anda till dess spets. De fjäll, öfver hvilka den löper,

utmärka sig fiån de Öfriga genom en mycket mera
långsträckt form, och genomborras i midten af en

mycket tydlig, upphöjd slemkanal, vid hvars mynning
deras bakre rand är urnupen; de äro nedsänkta i hu-
den, men nästan alldeles icke täckta af andra fjTll,

sitla långt fastare än de öfriga fjällen, och deras bakre
rad saknar, äfven på ögonsidan, allt spår lill ta;4:i^ar.

I den bågböjda delen af sidolinien räknas 34 sådana
fjäll, och 66 i dess rätliniga sträckning intill stjerl-

fenans rot.

Ögonsidans fdr^ är ljust gulbrun, med ett svagt

violett skimmer och några mörkare schatteiingar (hos

ungaine isynnerhet starkt markerade); fenorna något
ljusare. Ögals hornhinna olivgrön, Iris guldgul, pu-
pillen blå. Hela fisken är föröfrigt så genomskinlig,
alt man, då den frisk hålles mot dagen, tydligen ser

både ben och inelfvor.
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Denna Flundra synes vid Norriges vestra

kust bloU förekomma sparsamt, och de vuxna
individerna uppehålla sig, åtminstone under vin-

tern, pA betydligt djup, 80— 100 famnar och

deröfver. I Bergenstrakten fångas den under denna
årstid någongång på krok, och är af fiskarena känd
under namn af GlasJLundra eller Sjåjlundra

("Sjaa") betyder på INorrska en tunn hinna af

kreaturs tarmar), hvilket namn har afseende på
dess genomskinlighet '•'). Den anmärktes första

gången som Norrsk i sisliidne Januari månad,
då Stifts-Amtman Christie deraf erhöll ett exem-
plar, som nu förvaras i Bergens Museum. Den
4 April erhöll en af oss, genom Naturaliehand-

lare Höeg i Bergen, ett annat något större exem-
plar, som nu fnines i Lunds zoologiska Museum;
det var en hona med starkt utvecklade romsäc-

kar, dock syntes rommen ännu icke vara fullt

mogen att gjutas '••"'•"'). Kli denna flundra vid

Norskes kuster har ett ständigt tillhåll och dero o

fortplantar sig, är så mycket säkrare, som vi för-

liden vår ett par gånger erhöllo i skrapan, på
15—20 famnars djup, helt små exemplar af denna

art, af 1—2 tums längd, förmodligen årsgamla

ungar.

*) Samma omständighet ligger till grund för en af denna
flundras engelska provincialbenämningar : Lanteon-

Jish. Dock få äfven andra tunna och mer eller

mindre genomskinliga Flunder-arter
,

isynnerhet PL
Limanda och Lintandoidcs j i iVorrige stundom gå
under benämningarne Sjdflundra j Sjåkäft j o. s. v.

*) Sedan detta skrefs, hafva ännu ett par exemplar er-

hållits i trakten af Bergen.
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12. Lepado^aster bimaculatus (Penn.).

(Tab.llltig. 7).

Slägtet Lepadogaster Gouan utmärker sig frän

Cyclopterus isynnerhet dei igenom, alt sugskifvaii

under buken är dubbel. En främre su2;skirva

bildas nemligen genom en utbredning af de un-

der buken sammanvuxna bi östfenorna , h vilka i

detta slag te hafva en högst egen byggnad och

liksom bestå af tvenne olika delar, den ena ver-

tikalt ul bredd, som vanligt, den andra horizon-

tel. En annan, bakre sugskifva , motsvarande den

hos Cyclopterus , bildas af de sammanvuxna buk-

fenorna.

Till detta slägte hör den lilla vackra fisk vi

nu gå att beskrifva; den är knappast stöire än
följande art, och liksom den, förut endast be-

kant från Englands kuster.

Dess vanliga längd är 1^^ tum eller något mindre;
vi hafva aldrig sett något individ scm ens uppnått 1|
tum. Dess foim är framtill nedtryckt och bred, med
stort hrifvud, baktill hoptryckt; stöista höjden, som
faller öfver nacken, innehålles inemot 7 gånger i to-

tallängden, hvaremot största bredden, mellan gällocken,

knappt innehålles ^\ gånger i denna längd, och såle-

des är ^ större än höjden. Hufvudet är så stort att

dess längd blott innehålles omkring 34^ gång i total-

längden; ifrån gällockens bakre rand till bakom ögo-
nen är det jemnbredt, men afsmalnar derifrån starkt

ända till den tvära nosen. Pannan ocli nacken äro

tvärsöfver platta eller med obetydlig kullrighet åt si-

dorna; öfre profillinien sluttar oafbrutet allt ifrån nac-

ken, dock är sluttningen bakom ögonen svagare än

framom dem; deremot är hnfvudets undersida alldeles

flat och horizontel. Nosen bred och trubbig; pä un-
dersidan ses munöppningen som en halfcii kelformig

springa. Bakom hufvudet afsmalnar kroppen i början

småningom, och är fiån bröstfenornas rot till anus

nästan trind, dock med flat rygg; men blir bakom anus

starkt hoptryckt, så att bredden vid sljerlfenans rot ej
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ntgor men än | af höjden på snninia slälle. Ilt-la un-

dre profillinien , från nosen till stjertroten, är räl och
tiorizontel

;
rygglinien begynner ett stvcke bakom nac-

ken att slutta bakåt, men så obetydligt att höjden liani-

iör sljertfenans rot ej innehålles 2 gångei- i höjden Öf-

ver nacken. Vid nacken begynner en djup och tydligt

oiarkeiad fåra, som vanligen kan följns ända inemot
ryggfenans böijan. Huden äi" alldeles naken och glatt:

till sidolinie märkes intet spåi'.

Läpparne äio tjocka; öfverkäken, som är längre

än den imdie, kan icke framskjutas. Talrika tändfr
sitta i flera l acier på mellankäksbenen och underkäken

;

men i gommen finnas inga tänder, och lika litet hafva

vi kunnat upptäcka sådana på gä!bägain':-s knölar eller

i svalget. Tungan sitlei- långt tillbaka, fästad under
största delen af sin längd vid underkäken. Af näs-

Lorrarne äro båda paien mycket tydliga; de främre

näsbor4'arne ligga närmare ögat än nosspet^en och ut-

skjuta i form af små cylindriska rör; de bakre äro

mindre, likaledes cirkelrunda men utan hudiör, ocli

iigga på något afstånd från de främre, närmare ögat

och närmare hufvudets medellinia. Straxt innanför

dem ser man ännu en helt liten, cirkelrund öppning

(troligen fÖr en slemkanal), och innanför de främre

näsboi-rarne kan man äfven vanligen upptäcka två små
dylika öppningar. Ögonen mycket utstående, anbiagta

nästan veitikalt på hufvudets sidor, så att de äfvi-n

synas nedifrån, och vidt skilda fiån hvarandra; deras

afstånd från nosspetsen är inemot 1| gång så stort som
deras diameter, och ännu större är pannans brc-dd

mellan dem. Galöppningarne äro leinligen små, eme-
dan gälhinnans rand är fastvuxen under största delen

af sin längd, och blott öppnar sig l)aklill, fianjoui

brÖ-itfenoinas rot. Dess stiålar, som föist vid dissection

kunna uiskiljas, äi'o 6*), af hvilka den understa är

helt kort. Sjelfva gä/arnes structiir är i detta slägte

ganska märkvärdig och i sitt slag lika egen som hos

Syngnathi*"). I stället för de lina Iväifållai-, som hos

*) CuviER angifver för slägtet Lcpaeiogaster blott 4— 5

stålar i gälhinnan; men hos L. biciliatiis hnr Rathre
äfvenledes funnit 6 gälstråler.

Först observerad iios Lepadogaster biciliatim och be-

skrifven af 11. Ratukb, i MiiLLrns Jrchir för 183Ö,
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fiskar i allmänhet finnas på gälbladen, finnas nemligon

här utdragna, nästan tunglika skifvor, hvilka i form
af tvåsidiga, stjel koiiifaltande blad fästas på den smala,

broskartadt fibrösa stråle, som intager gälbladets iiiidt.

Den öfre, vertikala delen af bröstfenorne^ som vid

föi sla påseendet ensam svnes motsvara bi östfenorne hos
fiskar i allmänhet, och har dessas vanliga foi ni , be-

står af 23—24 strålar, och begynner med en bred,
afrundad rot omedelbart bakom gälöppningai ne , så att

de tilltryckta gällocken med kanten nå strålarnts rot.

Fenans bredd är åtminstone lika stor med hela krop-
pens hnjd, och dess form afrundad, i det de mellersta

strålaine, 9:de till lJ:te ungefär, nro längst (| af total-

längden), och de följande småningom af taga åt bada
sidor. De flesta strålarne, om icke alla, synas vara

starkt klufna. Som ett bihang till bröstfenorne måste
man här anse den främre sugskifvan j hvilken utgår

från humeral-appai aten , och omgifves af en fena, som
ehuru icke utgörande någon direkt fortsättning af den

vertikala bröslfénan , dock dermed sammänhängei-. Den-
na fena stödjes på livardera sidan af 4 starka, ledade,

enkla, bågfoimigt böjda strålar, som utgå från sug-

skifvans yttie och bakre rand, vid loten stå tätt till-

sammans men utåt divei-gera, och sammanbindas a f en

tjock och fast hinna, som ut'>kjijter i lika många flikar

som strålar finnas. De 3 främsta af de><sa strålai- ut-

breda sig i samma plan, nästan horizontelt, och längsta

inbördes afståndet mellan deras spefsai-, som samman-
faller med hela sugapparatets största bredd, jtr fö^^a

mindre än kioppens bredd mellan gällocken. Den fjerde

och bakersta strålen är fästad något högre upp, och
uppstiger vertikalt, eller i ett plan vinkelrätt mot de

3 löiegående, utanför bröstfenans nedersta strålar; fen-

hinnan forfsätles ännu något ofvanotu denna stråle,

lägger sig lätt intill bröstfenan och sammanvexer fram-
till med dess rot, ungefär från 6:te eller 7:de strålen

nedifrån räknadt, så att bröstfenans 6 eller 7 nedersta

stiålar liksou) döljas af ofvatinämnde stråle med dess

flik, ocli först blifva synliga då den undan vikes. TJn-

pag. 441. Vi hafva under mikroskopet undei\sökt

gälaine på den lilla här beskrifna arten, och de sy-

nas i alla väsendlliga delar öfverensstämma med den

på anförde ställe lemnade teckning och beskrifning.
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denna sträcka sr fonnn således liksom duhhrl , eller

i)e.står af 2 tätt intill h varandra liggande, vid hasen
sammanvuxna hinnor. Det bräm omkring främre sug-
skifvan, som pä sidorna bildas af de 3 förstnämnda
stiålarnemed deras hinna, fortsattes framtill, utan af-

hrott, af en liknande binna, men som saknar allt spår

till strålar; i början utgör den en tydlig fortsättning

af strålarnes hinna , och har några grunda, oregelbundna
flikar, men längre fram blir dess kant alldeles helbräd-
dad och liksom rundklippt, och bär en mängd 24

—

28) sniå, tätlsittande och i ändan rundade fransar.

Omkretsen af hela detta bräm utgör en fullkomlig cir-

kel, som baktill kompletteras af den bakre sugskifvan

med dess bram. Sjelfva den främre sugskifvan, som
infattas af brämet, är oval på tvärs, och visar en fåra

längs midten, samt omkring densamma 4, mer eller

mindre tydliga, fördjupningar. Dessutom är inre de-

len af hela kj-ngen ellei- brämet tätt besatt med små
cirkeliunda ^eller stundom, der de stå tätast, sexkan-
tiga) vårtor, hvilka utan tvifvel i väsendtlig mån bi-

draga till fatssugningen: af dessa vårtor äro de som
sitta närmast sugskifvan störst, och de yttre aftaga

småningom i storlek.

Den hakre sugskifvan är större än den främre, och

till formen 4-kantig. Dess främre rand är den kor-

taste, rät eller obetydligt konvex: och berör omedel-
bai ligen främre sugskifvans bakre rand; de båda sido-

rändeina äro likaledes räta, gränsa intill • de bakersta

strålarne i främre sugskifvans krage, och hafva samma
längd som dessa strålar, så att bakre sugskifvan jemnt

fyller rummet mellan dessa , och kompletterar den ofull-

ständiga cirkel, som bildas af främre sugskifvans krage.

Den bakre randen är längst och bildar en båge, som
fortsättning af främre sugskifvans bräm; den kantas

sjelf af ett k{>vt, i kanten fint flikigt och krusadt bräm

,

hvari man under en starkare loupe kan räkna 23—24
strålar, hvilka börja långt innanför brämet, inemot

skifvans midt. Från skifvans yttre och bakre hörnslår

sig detta bräm rakt uppåt, och lägger sig tätt intill

kroppens sidor såsom en tydlig, bred fena, hvars rot

sträcker sig ett långt stycke upp åt kroppssidan , straxt

bakom bröstfenornas rot. Strålarne i denna fena, som
är ytterst fin och tunn, har del varit oss omöjligt att

räkna

,
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räkna; och då den, såsom nyss nänidt, ligger Ifitl tryckt

intill kroppen, och dold under de stora bröstfenorne,

sä kan den vid en ytlig undersökning lätt alldeles öf-

verses. På sugskifvan bildas af intryckta linier figuren

af ett H. , hvars sidolinier äro närmast i midten och
åt båda ändar divergera; de båda främre grenarne ut-

löpa i de hörn, der främre randen sammanstöter med
sidoränderna, h varemot de bakre grenarne icke nå ut

till randen, utan sluta på samma ställe der strålaine

under skifvan begynna. I midten af detta H märkes
en triangulär fördjupning, och närmast omkring den-
samma är skifvan bar, men betäckes föröfrigt af små
tätt packade vårtor, som till form och storlek öfver-

ensslämma med vårtorna pä främre sugskifvans bräm;
af dessa vårtor räknas till främre randen 3—4 rader,

sidoränderna 4—5, men till bakre randen 7 rader; de

i innersta raden äro störst.

Ry^^fenan är helt liten [^(| af totallängden), och
sitter så långt tillbaka att dess afstånd från stjertroten

knappt är lika med dess halfva längd; dess kant är

flikig, dess strålar vanligen 6 (sällan 5 eller 7), af

hvilka den 4.*de tyckes vara längst; alla äio enkla och
synas vara oledade. Anns j som sitter alldeles i midten
af kroppslängden, omgifves af särdeles tydliga, radie-

rande rynkor; straxt bakom densamma en stor konisk

papill, och derifrån till analfenans början en djup fåra.

Analfenan börjar först långt bakom anus (något längre

än afslåndet från anus till bakersta randen af sugap-
paratet), litet längre bakåt än ryggfenan, är litet kor-

tare än denna, och når litet närmare sljerlfenans rot.

Dess form öfverensstämmer föröfi igl i det närmaste med
ryggfenans, äfvensom beskaffenheten af dess strålar,

hvilka dock äro ännu färre till antalet, 4 eller stun-

dom 5. Stjertfenan j som innehålles något mer än 5

gånger i totallängden, är af oval form, vid roten all-

deles tvär, i ändan afrundad; de båda mellersta strå-

larne äro längst, och de derpå följande aftaga lång-

samt, så att 8 strålar kunna antagas bilda fenans spets,

hvarefter de 3—3, som sitta ytterst på hvarje sida,

aftaga hastigare. Alla äro tydligt ledade, men enkla.

Inre delar: Magenstor, genom eu stark insnörning

vid pylorus skild frän larmen, som är helt kort och

K. V. Akad. HandL 1844. ^
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går rakt och utan minsta ki ökning ned till anus;

appendices pyloricoe finnas inga. Lefvern stor, gul,

delad i 2 flikai-, af h vilka den högra är störst. Sim-
blåsa saknas. Till generationsorganer hafva vi ej kunnat
finna några tydliga spår. Rj-ggkotor 30, af hvilka 14
tillhöra bukhålan och 16 stjerten; på första ryggkotan
saknas refben , de följande 13 bära starka refben, af

hvilka förslå paret är störst.

Till färgen varierar denna lilla fisk så, alt

man knappt träffar två individer som äro hvar-

andra lika. Grundförgen är dock alllid rödlätt,

klar och liflig, med mer eller mindre blandning

af gult, som än bildar smärre, orgelbondet strödda

fläckar eller punkter, än sammanhängande band
längs ryggen och sidorna, eller en rad af större

fläckar tvärs öfver ryggen o. s. v. Tvärsöfver

pannan, mellan båda ögonen, går vanligen en

ljusare linie, och bakom denna sträcker sig ett

mörkare färgad t bälte tvärsöfver kroppen. På
sidorna, stiaxt bakom bröstfenornas rot, tinnes

oftast, dock icke alltid, en rundad, mycket Ij^d-

ligt och skarpt markerad, svart eller mörkt pur-

purfärgad fläck, kanlad med en smal h vit strimma
(deraf artens namn); föiöfrigt är buken och hela

j

undre sidan vanligen ljusgul, stundom ulan röda
'

fläckar eller streck på underkäken och stjertens

sidor. Ögongloberna ofvan gråaktigt olivgröna,

midtpå gåi- ett brunaktigt band, hvarefter undre
sidan blir något ljusare. Iris guldgul, pupillen

skönt skiftande i grönt och blått. Bröstfenorna

och hela sugapparalen äio alltid ofläckade, men
de omaka lenorna äro spräckliga af gula och röda,

mer eller mindre afbrutna tvärband.

Denna art kan ingalunda räknas till de säll-

syntaste? fiskarne vid Noniges veslra kust, och

orsaken hvaifore den så länge midgåll uppmärk-
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samlieten, ligger väl snarast deri, att den såsom

en helt liten fisk, som beständigt uppehåller si^:

på bottnen, aldrig erhalles i de redskap som af

fiskare vanligen begagnas. Derernot fås den icke

så sällan i den skrapa eller bottenhåf, som Zoolo-

gen vanligen begagnar för att från hafsbottnen

upphämta mindre sjÖdjur; man finner den då

oftast fastsugad ini större, tomma musselskal

o. s. v., vanligen på ett djup af 30 famnar. Vi
hafva på detta sätt fått många exemplar, både

vid Christiansund och Bergen; och antalet af de

individer vi inalles sett tagna vid Norriges kust,

uppgår åtminstone till 50. En gång tingos 5

stycken sittande tillsammans i ett skal af Cj-
prlna islandica. Tager man denna lilla fisk upp
ur vattnet, suger den sig i ögonblicket fast vid

fingret; till och med kastad på sprit, händer det

att den i de första ösioublicken suijer siir fast

till väggen af glaset. Äfven i vattnet ser man
den vanligen sitta stilla och fastsugad , med stjer-

ten böjd framåt, ända intill hufvudel. Ögon-

globerna, utomordentligt utstående, kunna röras

i alla dii eklioner , oberoende af h varandra (nästan

i ännu högre grad än hos Flundrorna), och då

fisken sitter fastsugad, följer den, utan att vrida

hufvudet det minsta, med ögonen alla rörelser

t. ex. af en pincett, som föres i vattnet rundt

omkring. Kommer pincetten för nära, så skuf-

var den litet på sig eller flyttar sig glidande,

ulan att släppa sitt fäste. Lösrifves den med
våld, så hastar den så fort som möjligt, att åter

suga sig fast på första passande ställe.

PenNANT '•^) och Donovan •'*) hafva båda af

denna fisk lemnat beskrifningar och figmer, af

*) Brit. Zoof. vol. III. pag. 182, pl. 22.
**) Brit. Fish. vol. IV, pl. 78.
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livilka den sediinres är ganska god. Mindie god

iir figuren hos Yarrell *); isynnerhet atViker sug-

skifvan. måhända tecknad efler ett torrt exem-
plar, belydligt frän förhållandet i naturen, h vil-

ket i början, innan vi hade tillgång till de först-

nämnda författarne, förledde oss att anse vår art

för nv. Då su^skifvornas form svnes lemna goda

karakterer för arterna i detta slägte, så bifogas

en teckning af sugapparatet hos vår art, tre gån-

ger stöire än i naturen.

13. Om Cyclopteius minutus Pall.

I sina Handlingar''"^'") förvarar Kongl. Aka-
demien en afhandling af afl. Prof. B. Fries, hvari

han med sin vanliga noggrannhet beskrifver en

Y\Xq\\ Cjclopterus , som förekommer i Bohuslänska

skärgården, samt bevisar att den icke är annat

än ungen till den vanliga C. Lurnpus ; han anser

denna unge derjemte vara identisk med Pallas*

C. minutus^ hvarföre resultatet af undersökningen

blef, att denna icke är någon egen och sjelfstän-

dig art, utan blott ungen till Lurnpus. Alldeles

sådana ungar, som dem Fries beskrifvit, hafva

vi på Norrska kusterna flera gånger erhållit, och

behöfva icke intyga den noggrannhet, h varmed
Fries följt och beskrifvit deras öfvergångar till

den vuxna Lurnpus, Men jemte dem förekomma
här äfven andra små Cyclopterij af ^ till Ijtums
längd, som väl i allt öfiigt likna de af Fbies

beskrifna ungarne af LumpuSj men utmärka sig

derigenom: att då på dessa sednaie alltid, eller

åtminstone så snart de blott nått \ tums längd,

*) Bli t. Fish. vol. II, pyg. 363.
**) Årgången 1838, png. 226, Tab. IV, lig. 1.
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Unnas, liings hvardcra sidan, 3 njderafsniå li vassa

knölar eller laggai , sasoin spår till de J)lifvande

sidokölarne, och hos tunislAnga individei' också

redan spår till ryggens köl med dess skai pa knölar,

— så äro de förra, äfven då de nått J| Unns
längd (slörre hafva vi icke sett dem), l"u 11 kom-
ligt släla och glatta, utan ringaste spår till knö-

lar, taggar eller ryggköl. Vi hafva träffat dessa

små fiskar hela året om, och en gång, vid Grip
utanför Christiansnnd , fått 2 exemplar på 40— 50
famnars djup. Bifogade teckning (Tab. lU, fig. 8)

föreställer, i naturlig storlek, en af de största

och en af de minsta som vi träffat; och exem-
plar af denna (orm förvaras nu i Bergens, Lunds
och Stockholms Zoologiska Museer.

En af oss förevisade dessa små fiska i' vid

Naturforskarnes möte i Christiania, jenile de små
taggiga ungarne af C och vid att se dessa

håda lika stora, och dock så olika former vid

sidan af hvarandra, synes man knappast kunna
Ivifla på deras specifika skillnad. Också anlngc»

vi dem då utan hetiinkande för skilda; och så-

länge vi annu saknade tillgång till Pat.t-As' egen

heskrifning '•") al sin C. minuttis^ och hlott kmide
rådfråga de utdrag deraf, som af Frif.s citeras i

dess ofvannämnda Afhandling, samt iiguien i

Zoologid Da ni ca "''•"'••"), ansågo vi oss i denna fisk

hafva återfunnit den rätla C. minutus Pall. , och

förmodade att Fries, som aldrig haft tillfälle att

se denna form, hvilken icke synes förekomma i

Bohuslän, deraf hlifvit förledd att anse den lilla

,

derslädes funna ungen af Luinpus ^ hvilken den

i så mänga afseenden liknar, såsom synonym med

*) Spicii. zool. Fasc. VII, pag. 12, Tab. Ill, %. 7-^9.

*) Tab. 154, fig. B 1—3.
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Pallas' art. Denna mening ylliades af en af

oss såväl vid mölet i Christiania, som i öFver-

sigten af Kongl. Akademiens Handlingar för sist-

lidne Maj månad (sid. 112). Men sedan vi fått jem-

föra sjelfva Pallas' beski ilning ocli figur, hafva vi

blifvit upplysta om vårt misstag, alldenstund de

deii förekommande uttrycken: in mediis lateri-

hus - - tubercula duo ossea ^ alha ^ stridentia ^

(fuoruni anteriiis bispinoso-scabrum j aJterum sca-

berrimuin j sed minus prominens , göra det omöj-

ligt att hänföra hans art till denna alldeles släta

och glatta form; så att C. mimitus Pall. visser-

ligen låno[t mera närmar sia: den af Fries beskrifna

ungen af Lumpus y och efter all sannolikhet är

dermed identisk •^).

Vi einade således uppställa vår lilla form

såsom ny art, under namn af C, loevis. Men
sednare hafva åtskilliga tvifvel begynt hos oss

väckas, huruvida dessa båda former verkligen

vore specifikt skilda, och om icke alltsammans

ändå till slut vore ungar 'd{ Lumpus. hvilka, allt

efter yttre eller individuella, ännu obekanta om-
ständigheter, så olika utvecklade sig, att taggarne

på några individer började synas redan då de äro

I tum långa eller mindre, på andra först närde
nått \\ tums längd eller deröfver. Skälen till

denna vår förmodan äro:

a) Att vi icke, utom när- eller frånvaron af

taggar, så märkelig karakter denna i sig sjelf är,

*j Fries hänför äfven dertill ulan betänkande fi£,'nren i

Zoologia Danica, oaktadt deri icke, såsom i Pallas*
figur, förefinnas ringaste spår till några knölar eller

taggrader; och fisken afbildas dock öFver tiimslang.

Oss synes det vida troligare, att originalet till denna
figur verkligen tillhört vår här ifrågavarande släta

form, som i sa fall äfven skulle finnas i Kallcgat,

vid JNorriges södra kuster.
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kumiat liniui ell enda konslaiit ocli pålitligt skilje-

märke mellan var s. k. Cjclopteriis /cevis och

nngarne af Luinpus. I allt öfrigt likna de h var-

andra fullkomligt, ocli några smärre olikheter i

form och propoi tioner , som vi i början trott oss

iinna, halva vid undersökning af flera exemplar
befunnits alltför obetydliga och variabla.

b) Att vi äfven på taggiga exemplai", sorn

således obestridligen tillhöra Litmpus ^ märkt
många olikheter i taggarnes eller knölarnes ut-

veckling. Så hirvaras t. ex. nu i Lunds Zoolo-

giska Museum tvenne små Lunipi af 1^ tums

längd. Hos den ena äro alla de 7 upphöjda kö-

larne redan tydliga, r^^ggkölen väpnad med G

tydliga och skai pa knölar; den öfversta sidokölen

har 10 redan fullkomligt utbildade, och bakåt

en rad af små ljusare Häckar, som antyda liera

blifvande; i den mellersta sidokölen 5 a 6 knö-

lar och i den nedersta lika mån^a. — Deiemot
har det andra exem])laret ännu en alldeles run-

dad och glatt rygg, utan spår till taggar eller

köl; i den öfversta sidoraden, som ännu icke höjt

sig till någon köl, finnas blott ett par helt smä
taggar, men de båda nedre sidoraderiia äro mera

utbildade.

c) Ett exemplar af 1^ tums längd, som vid

första påseendet syntes alldeles slätt och glatt,

och af oss utan betänkande blifvit fördt till vår

C, Icevis j lades på sugpapper, som borttog allt

slemmet från ytan, hvarefter under loupen kunde
upptäckas några helt fina taggar, på samma
ställen, der de börja visa sig hos den unga
Lumpus,

Om äfven denna alldeles släta och glatta

form y såsom allting nu leder oss att förmoda,
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intet annat är än ungen af Cyclopterus LiimpuSj,

så finnes knappast någon bekant fisk, som under

sin utveckling och tillväxt träffas i så ombjtliga,

man kunde säga, nyckfullt föränderliga skepna-

der, som denna.



Melhodisk öfversigl af Idislande

djuren ^ Linnés Pecoi a

;

af

CARL J. SUNDEVALL.
(med pl. 13 och 14 .

1. Inledning.

Att en naturenlig och systematisk nppslallning

af de idislande djuren icke finnes, torde vara en

af de brister, som nu röja sig aldra synbarast uti

vår kännedom om diiggdjursklassen. Detta sam-

manförande af arterna efler deras likhet i bild-

ning, eller, såsom man säger, slägtskap, h vilket

benämnes naturligt system eller method, kan väl

af mången anses likgiltigt, då man i alla fall

känner sjelfva föremålen så väl, som större de-

len af Pecora, öfver hvilka man nu har goda figurer

och vidlyftiga beskrifningar. Men sjelfva den an-

tydda bristen visar dock att kännedomen ej är så

god, som den i början kunde synas, och att ett

nytt försök till dess afhjelpande ej är öfverflö-

digt. Om detta försök blott skulle lyckas att

underlätta deras möda, som vilja förskaffa sig en

allmän kännedom om denna djurordning, så hade

det hunnit ett af sina åsyftade mål.

Vid genomgåendet af de hittills utgifne upp-

ställoingarne af Pecora finner man snart, att den
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ringa olikhelen i yUie form hos slöire delen

af arterna, ar en hufvudorsak till svårigheten alt

finna hvilka som höra närmare eller fjermnre till-

samman, och att denna svårighet ökats genom
bristen på kännetecken, som kunnat tjena liil

vägledning. Hornen hafva nemligen måst an vän-

das såsom kännetecken för både slägten och ar-

ter, ehuru de saknas ej blott hos ungarne, utan

äfven hos större delen af honorna. Detta visar

en hög grad af enformighet hos dessa djur, åt-

minstone i alla de delar af hvilka annars skilje-

tecken pläga tagas mellan däggdjuren, och såsom

exempel på denna enformighet kan anföras den
utmärkta likheten mellan de hornlösa honorna af

hjort-slägtet och af den lilla grupp, till hvilken An-
lilope sylvatica, raergens m. fl. höra. Denna lik-

het är så stor, att en af vår tids utmärktaste dägg-

djurskännare, Fredr. Cuvier, afhildat och beskrif-

vit honan af den till nämnde Antelop-grupp hö-

rande Tetraceras quadrlcornis såsom en ny hjort-

art, under namn af Cervus labipes (Cerf. des

Mariannes, Mammif. vol. 4 1832). Dessa båda

slägten måste dock uppräknas under skilda famil-

jer af ordningen, och vi skola i det följande söka

visa, att verkliga olikheter finnas mellan dem
i yttre formen, oheräknadt hornen; t. ex. i for-

men af öfverläppen.

Under det vi sålunda lin na de artrika re

gruppeine vara så lika bildade, att man knappt

kan skilja dem från hvarantlra, se vi, här så-

som öfverallt, andra, ganska artfattiga grupper,

som slå märkvärdigt enstaka, men som genom
sin egenhet i bildning framställa sig såsom huf-

vudfornjer af ordningen, oaktadt silt ringa anlal.

Dessa äro Kamelerne ^ som utgöras af 2 arter i

ganda conlincntcn och 2 (oller kanske 4) i den
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nya, saiut GiraJlJeu, souj val genom enskilta

tliag närmar sig lill alla de Öfriga familjerna,

men ändock ej väl synes kunna förenas med nå-

oon af dem. Dessa, liafva äfven länge varit väl

åtskilde, under det de förra varit till en stor del

hopblandade, säideles uti det slora men artifi-

ciella Anlelop-slägtet, hvaruti allting insattes som
ej väl inpassade uti de slägten, livilkas arter fin-

nas vilda eller lama i Europa.

Från äldre tider, till och med Linnés period,

voro knappt andra idislande djur kände, än dessa

europeiska, samt några få utmärktare former

från andra verldsdelar, som blifvit bekante nä-

stan blott genom ofullständiga berättelser; t. ex.

Giraff, Lama, Moschusdjur och Gazell. Föiöfrigt

omtalades med få undanlag de utländska Pecora

af resande, dels blott efter likhelen med de euio-

peiska, under namnen Oxe, Hjort, Rådjur m. m.

och ansågos likai tade med dessa ; dels blott för att

nppljsa häl komsten af Bezoar, hvarpå man satte

stort värde, då sjelfva djuren blefvo bisak. Emel-
lertid bildade Linné med sin vanliga skarpsin-

nighet, af de väl kända arterna, goda genera

(Camelus, Moschus, Cervus, Capra, Ovis och Bos),

uti hvilka han insatte någia få mindre bekanta

arter.

BuFFON var egentligen den som visade till-

varon af elt stort antal arter inom denna djur-

ordning, i det han uti sin Histoire Naturelie

hopsamlade och jämförde, samt med stor skarp-

siunighet bedömde alla de uppgifler, som funnos

spridde i resebeskrifningar och andra böcker. Han
kunde till och med börja art. Coudous i sin Na-
luralhistoria med orden: "La classe des animaux
ruminans est la plus nombreuse et la plus variee.'*

Men då samlingaine pä den tiden, till och med



124

clea uli Jarcliii des planles, som Blffon f<)restod,

blott innehöllo få så stora djur som Pecora , och

BuFFON således till en stor del måste åtnöja sig med
otillräckliga underrättelser, på sin höjd upplyste af

en och annan dålig ritning, eller al ett och an-

nat hemfördt horn ellei' cranium, och man dess-

utom känner hans hat till all systematisk form,

så blir det lätt begripligt, att man fåfängt i hans

arbete söker någon annan öfversigt och indelning

af dessa djur, än den, att de som verkligen voro

närslägtade med våra husdjur eller med de vilda

euiopeiska arterna, beskrefvos i följd med dessa.

Alla de öfriga upptogos hvar för sig, men en stor

del, nemligen de som B. ansett likna Gazellen

(Ant. dorcas), sammanfördes under Artikeln Ga-
zelle i vol. XII af hans stora verk.

Dessa arter, som ej inpassade uti de väl

kända genera, företog sig Pallas år 1766, uti

Miscellanea Zool., att uppställa uti ett lätt öfver-

skådligt schema efter Linneiska methoden, och

detta schema är det, som ända till våra dagar

legat till grund för de zoologiska uppställningar-

ne af ungefär hälften bland Pecora. Ehuru Pallas
genom egna, ypperliga monografier och undersök-

ningar upplyste flera af dessa arters historia , och

tillade 4 nya, kunde han lika litet som Blffox

äga tillfälle att rätt bedöma mängden af dem;
han förenade dem samtlisre uti ett stoi t släs^te:

. ... ^

Antilopej, som, då han år 1778, i Spicilegia, Fasc.

XII, för tredje gången reviderade det, innehöll

22 arter. Behofvet alt få systematiska kännetec-

ken för arterna gjorde, att Pallas gick ännu längre

än BuFFON i begagnandet af det enda som fanns

att jämföra hos alla, nendigen hornens form, som
dessutom förut var på samma sätt begagnad af

Linné. Efter dem karakteriserades arterna, och
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etter dem indelades sUiglet, först i 5 sectioner, i"

Miscellanea , 1766, der 17 arter uppräknas, sedan

i 7 sectioner, i Spiciiegia I, 1767 p. 6. Från
de Linneiska genera utplockades de arter h vilkas

liorn ej fullt öfverensstäiude med dem hos den

typiska; h varvid en verklig get-art, Capra rupi-

capra L. kom att följa med, för att införlifvas i

det nya stora Antelopslägtet. Pallas såg väl detta

djurs afvikelser från de öfrige Caprae, men, be-

synnerligt nog, ej dess ännu större olikheter med.

de arler som han sammanförde under slägtet An-
tilope. De öfiiga arterna voro lättvisligen skilda

från de Linneiska genera, men deraf följer icke

alt de tillhopa utgjorde ett naturligt slägte. Den
grupp som fick namnet Anlilope var i hög grad

motsatsen, och utgjorde liksom en skräpvrå dit

allt insköts som ej inpassade uti de öfriga, af

Linne bildade, genera i ordningen; och samma
karakter har det så kallade Anlilop-slägtet troget

fått bibehålla ända intill våra dagar. Sålunda se

vi att historien om idislande djurens systematik

hufvudsak ligen kommer att vända sig kring be-

handlingen af ett enda antaget genus, Antilopey

och att ingen verkligen naturenlig uppställning blir

möjlig, annat än genom fullkomlig sönderspräng-

ning af detta.

Kännedomen om de så kallade x\ntiloperne

till log i början långsamt. Pennakt hade redan år

1771, uti Synopsis, framställt dera, med ett och

annat tillägg, fördelade i 5 sectioner efter hor-

nen; och Sparrman, Thunberg m. fl. lemnade goda

bidrag, både af nya aiter och förbättrad känne-

dom om de ledan bekante, så att Lichtenstein,

som sjelf tillagt ganska mycket, år 18l2 (i Berl.

Magazin der Naturf. Fr.) kunde uppräkna 29,

till stö) re delen säkert och väl kända arter, hvilka
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lian fördelade i 4 afdelningar: Bubalis (de oxe-

lika), Connochcptes (Gnu), Antilope och GcizeUa,

Men dä dessa afdelningai-, oaktad t användandet

enligt Iltjgf-rs nyss (1811) gifna Föredöme, af

flera delar såsom kännetecken, hvarken voro na-

turliga, eller bestämdt karakteriserade, frarastodo

de aldrig såsom genera, utan upptogos blott så-

som sectioner af det ännu odelade genus Antilope.

Alldeles enahanda blef förhållandet med de 8
sectioner, som Bläinville år 1816 framställde

under egna geneiiska namn, nemligen Antilope,

Gazellcij, Cervicapra , Tragekiphus^ Alcelaphus
(Bubalis Licht. pars), Bosehiphus (Gnu), Oryx
och Rupicapra, De voro ej naturliga, och ehuru

flera kropps-delar nämndes i diagnoserna, så S}^-

nes dock tydligt, att hornens yttie form eller

Där- och frånvaro hos honorna utgjorde de egentliga

kännetecknen , och denna brist förbättrades ej der-

igenom att Des^iäPxEST tillade ett par sectioner

med slägtnamn {Oreas och jEgoceros). Cuviers

Regne Animal (1817 och 1829) gjorde uti den-

na djurordnings fördelning, ingen hufvudsaklig

ändiing.

Etnellertid tillväxte antalet så, att Fischers

Synopsis, år 1829, kunde upplaga 52 ai ter under

släglet Antilope j, utom liera, h vilka ej erhöllo

nummer, såsom alltför tvifvelaktiga. Samlingaine

hade nu få 1 1 ett annat utseende, och ej blott i

England, i Paris och i Berlin, utan på flera an-

dra ställen, kunde man få se hela exemplar af

en del bland dessa djur, och nva goda ligurer

samt beskrifniugar , af Lichtknstein, Efirfxberg,

RiippELT, och Cretzschmar m. fl. lemnade npp-

lysningar om en stor del af dem. Då företog

Öfv. llA>ni.TON S^rrH, (i Griiliths Animal Kingdom,

1827) en ny bearbetning af alla Anliloperne, och
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fördelade dem i 21 små afdelningar med. geims-

namn. Större delen af dessa voro nu verkligen

naturliga grupper eller genera, men de qvarstodo

ännu såsom blotta sectioner af slägtet Antilope,

utan att verka på hela Ordningens naturliga för-

delning. De voro dessutom sinsemellan högst

oriktigt ordnade och karaktererne eller diagnoser-

ne voro, oaktadt sin stora ordrikhet, opålitliga

och alldeles obestämda. Dessutom vimlar hela

framställningen af fel mot den antagna nomen-
claturen, så att många väl kända arter framstäl-

las under nya, eller under tvenne namn, och

många upptagas såsom säkra efter otillräckliga

underrättelser, som nu för tiden ej hade behöft

användas för att ytterligare öka den allt för stora

listan på namnarter ••''). Dessa fel har A. Wagner
rättat uti Supplementet till Schreber, vol. 4, år

1844, hvarest han bibehåller slägtet Antilope Paix.

och indelar det i ungefär samma sectioner som
H. Smith, men bättre ordnade och förseHde med
korta kännetecken som passa på arterna, hvilka

dessutom blifvit kritiskt bedömde och rätt be-

nämnde. Hela ordningens fördelning är ännu
sådan som den varit, men med öppet erkännan-

de häraf och till följe deraf, med bibehållande

af de enda för denna indelning passande karak-

tererna, nemligen de efter hornens form. Under
si. Antilope återfinna vi således ännu de getår tade

afdelningarne: Nemorhedus, Haplocerus och Ru-
picapra, men förenade under benämningen "Ca-

prina," och till slut uppföras alla de som närma
sig till Oxeslägtet. Endast svårigheten att finna

*) Den som ej liar tillgång til! det nämnda dyrbara
verket kan se hela uppställningen uti tillägget lill

Fischers Synopsis p. 623.
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andra och lilliäckiiga kännetecken tyckes hatVa

afhållit Wagner från att rent af upplösa och på
flera ställen fördela det stora, af 68 arter bestå-

ende s. k. släglet Antilope.

Denna stora omstöpning af hela ordningen
Pecora, har Ogilby företagit sig att verkställa.

Hans första afliandling derom utgafs i Zool. Pro-
ceedings 1836, hvarest Pecora indelas i 5 famil-

jer: "Camelidce j Cervidce ^ Moschidce j Capridce

och Bovldcer Den egentliga förbättringen, eller

afvikelsen från det förutvarande, består deruti,

att Antilopslägtet blifvit upplöst och dess under-
afdelningar , jemte de förr antagna, med qvarblif-

vande horn försedda slägtena, Ovis j Capra och

BoSj blifvit fördelade i de 2:ne sista familjerna,

som åtskiljas efter nosens beskaffenhet: med eller

utan naken hud. Ett bestämdt steg är alltså ta-

get till förbättring och med conseqvens utfördt,

och jag skulle gerna vilja stadna vid detta, oni

ej några af slägtena syntes mig alltför mycket
åtskilde, hvilka dock hade bordt stå tillhopa.

Jag känner ej något nyare af Ogilby än den in-

ledning till hans "Monograph of the hollowhoroed

Ruminants,'' som finnes införd uti Zool. Trans-

aclions III part 1 (1842), hvaruti han med eu

utmärkt sakkännedom afhandlar denna djurord-

iiings historia, flera af dessa djurs yttre delar och

grunderna för en ny bearbetning af methoden.

Sjelfva den systematiska framställningen har ännu
ej utkommit, och det hade kanhiinda varit rättare

af mig att dröja med det efterföljande, tills den

hunnit publiceras, om ej inledningen tillräckligen

visat, att Ogit.bys arbete är bygdt på helt andra

grunder än mitt, och i hufvudsaken föga kom-
mer att skilja si^ från det sum framställdes år

1836.
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1836. O. utgår från djurens lefnadssätt, och tror

si" kunna bedöma delarnes vigt såsom karakte-

rer, efter deras vigt för djurets oeconoml : ett salt

som jag trott vara alldeles omöjligt att följa
,
enär,

i de flesta fall, kroppsdelarnes egentliga nytta

eller betydelse ej kan på förhand bestämmas.

Såsom tydligt bevis härpå kan anföras, att en
ganska betydlig del af Pecora ej hafva, eller kunna
hafva den ringaste nytta af hornen till sitt för-

svar, som verkställas antingen med fötterna, dels

genom flyende, dels genom sparkning, eller me-
delst stötande med pannan antingen den är horn-

beväpnad eller ej *•"). Utan tvifvel har man lagt

alltför stor vigt på den systematiska betydenhe-

ten af körtlar och afsöndringar. Dessa förefalla

mig ganska betydelselösa för den större systema-

tiska anordningen, då de kunna finnas högt ut-

bildade och knappt märkbara hos arter som för

öfrigt äro ganska närslägtade. Säkert är att dessa

delar, så väl som alla andra, understundom visa

sig vara nödvändiga, och finnas tillstädes hos

alla arterna af en grupp, under det de inom en

annan grupp visa sig vara alldeles accessoriska.

Det försök till en ny uppställning af Pecora,

som härmed följer, är sådant som det hade kun-

nat lemnas år 1842, då jag iordningställde de
anteckningar som blifvit gjorde under en utländsk

resa året förut. Meningen var då att lemna ut-

*) Bland exempel på de löjliga orimligheter man kan
komma till genom det välmenta begäret att vilja

finna ändamålet med djurens delar octi deras bild-

ning, kan anföras Ham. Smiths åsigt, att Elgen ocli

Renen fått sina horn mot ändan skofvelformigt plat-

tade, för att dermed undankasta snön till födans åt-

kommande (Jardine Nat. Libr. inledn. till Hjortslägfet;,

K. V. AkacL Handl. 1844. 9
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förliga karaklerer och kritisk framsUillning af alla

kända arter, men för detta ändamål hade ett be-

sök uti Englands rika samlingar varit behöflig.

Emellertid har sedan den tiden A. AYagner till

en stor del utfört detsamma, uti det nyss förut

citerade supplementet till Schreber, och då Ogiley

i fortsättningen af sitt arbete ej lärer underlåta

att framställa arterna med all möjlig omsorg,

vore det öfverflödigt att här nedlägga alltför

iDycken möda derpå. Jag skyndar alltså att med-
dela den generella öfversigten, hvaruti det mesta

nya lärer komma att innehållas, och vidrör

blott arterna helt lösligen, så vidt de hittills äro

mig bekante. Emellertid hoppas jag, att med
tillhjelp af Wagners arbete, skola ej många kända

arter undgå att uppräknas på sina ställen. Större

delen af dessa arter har jag sjelf sett och under-

sökt, samt har derför att tacka den utmärkta be-

nägenhet, hvarmed man uti de stora djursamlin-

garne i Berlin, Frankfurth, Paris och Leyden,
samt på andra ställen som nämnas i det följan-

de, tillåtet mig att få fritt begagna allt som fanns

och åstundades. Det b()r ej heller glömmas att

Zoologiska IViksmnseuni här i Stockholm äger 50
arter af Pecora, h vari bland 28 tillhöra det stora

furdna Antilopslägtct.

2. Ow Hornen.

Flera nyare zoologer, att böi ja med Illtger,

hafva insett otillräckligheten af de karakterer för

slägten och afdelningar, som hämtas af hornen,

då dessa delar ej finnas hos alla de individer som
de skulle karakterisera, och då man dessutom

funnit , utt de cj utgöra någon osviklig måttstock på
arlernas aflinitct, såsom vi i det föregående haft
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tillfälle att anföra. Man har alltså sett om
efter andra delar livaraf kännetecken kunde häm-
tas, och jag skulle Iro det vara d jurbeskrifvarnes

pligt, att så mycket som möjligt söka andra form-

förhållanden, som dels lemna en mera utvidgad

kännedom om de beskrifne föremålen, dels göra

deras igenkännande lätt och alltid möjligt. Denna
afhandling är en bland dem, hvais hufvudända-
niål är, att genom andra, mera beständiga känne-
teckens användande, göra dem öfverflödige, som
hemtas af hornen. Men det har lika Ii let Ij^c-

kats mig som någon annan att göia idislande

djurens systematik fullt oberoende af dessa delar;

ty å ena sidan lärer det val sva! ligen vara möj-

ligt, att finna andra delar, som med lika bestämd-

het visa skillnaden mellan de 2:iie artrikaste grup-

perna, nem ligen dem som hafva ständigt q^var-

sittande ^ och dem som hafva årligen affallande
horn; å andra sidan lemna hornens fasta yta och

på mångfaldiga sätt varierade former säkra och

lättfattliga kännetecken på artskillnader, som svåi-

ligen kunna lika tydligt uppgifvas efter andia

delar. Vi skola blott icke tro, såsom så ofta

skett, att h varje liten afvikelse i hornens form
betingar generisk skillnad, så att man t. ex.skillt

Capra rupicapra och G. lanata från sina samsläg-

tingar, emedan de hade trinda horn o. s. v. Det
bör härvid anmärkas att honorna af ett par Sten-

bocks-arter hafva trinda horn. Ej heller skall

man tro att dylika olikheter nödvändigt beteckna

artskillnader. Man må blott ihågkomma det, af

kronhjortens historia, väl kända factum , att man
af ärftliga, understundom rätt betydliga egenheter

i hornen, lätt och säkei l igenkänner afFödan efter

vissa, i detta hänseende utmärkta hannar, och

alt dessa egenheter bibehålla sig genom flera led,
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tills de försvinna genom blandning med andra

racer. Genom afsöndring skulle nian således lält

kunna göra dem konstanta. Utan tvifvel äro

många af de s. k. arterna , som nästan endast

skilja sig på hornen, t. ex. de ostindiska hjor-

tarne, slenbockarne, Tragelaphi o. s. v., intet an-

nat än dylika racer, som af en eller annan orsak

biifvit constante. Emellertid har jag här följt

det vanliga bruket med afseeride på arterna.

Då vi nu företagit oss, att så mycket som
möjligt inskränka hornens bruk såsom kännetec-

ken, skola vi dock göra dem all billig rättvisa,

och börja med att gifva just detta bruk en ut-

vidgning, hvarpå zoograferne ej synas hafva tänkt.

Hos alla de djur som hafva horn, börja dessa

delar med att vara blotta hudbilningar
,
nemligen

en liten vårta på det ställe der h vardera hornet

skall utväxa. Dessa små vårtor finnas ej blott

hos hankalfvarne, utan äfven hos honorna, och

tyckas hos dem bibehålla sig; men de äro oftast

så små och obetydliga att man blott med svå-

righet kan finna dem. Ifall man ej skulle lyckas

att finna sjelfva hornrudimentet , så ser man van-

ligen tydligt deras plats, utmärkt af en hvirfvel,

som håren bilda på detta ställe. Men både vårta

och hvirfvel saknas på de djurarter som äro horn-

lösa (Moschus, Camelus), h vilka alltså derpå kunna

igenkännas.

Då dessa hud vårtor utvecklas tvekas de be-

stämma utväxten af ett motsvarande ben utskott

från pannbenet, som ulgör hoinets inre del eller

s. k. qvicke. Men hornen utvecklas ej alltid,

ulan torblifva rudimentära hos honorna af unge-

fär hiilflen bland arterna af Pecora. Man har

ansett det vara af stor betydelse (or syslematiken,

att en del honor hafva hoin, andra icke; men
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jag kan deruti ej se annal än en verkan af samma
orsak som gör att skägg, tofsar m. fl. prydnader
eller färger ej utvecklas hos honor. Man har

exempel på horns utväxt hos gamla, sterila hjort-

honor, och ifall man uppläckte en Rensort, hvars

honor alltid vore honilösa, så skulle jag ej en-

samt för denna omständighet anse nödvändigt, att

betrakta detta djur såsom skildt från den vanliga

Renen, åtminstone ej till Genus, liksom Antilope

subgutturosa ej för denna samma orsaks skull

kan skiljas från A. dorcas och öfrige gazeller.

Man ihägkomme blott den lätthet h varmed horn-

lösa varieteter uppstå bland husdjuren, och att

i höga norden blir all boskap hornlös. Hos oss

ser man (t. ex. i Småland), att honorna förr bli

horn lösa inom en race, än hannarne, och delta

är en nödvändig följd deraf, att hornutbildnin-

gen, och i allmänhet utvecklingen åt ytan, är

svagare hos honkönet. Hornens när- eller från-

varo, starkare eller svagare utveckling, synes mig
alltså ej vara af den stora vigt för systematise-

randet, som man velat antaga.

Helt annat är förhållandet med hornens sätt

att utvecklas då de finnas, och tillfölje deraf

deras inre beskaffenhet. Då man ser härpå bi-

faller man genast den skillnad, som alllid blifvit

gjord mellan de så kallade ihåliga hornen och

hjorthornen. Hos de förra är den epidermis, som
afsöndras från benutskottets hud, tjock, fast och

utan hår, samt blir qvarsittande och förenas med
den ständigt nybildade ytterhuden till en fast

massa, som bildar en conisk slida kring benut-

skottet, h vilken hos unga kalfvar sitter temligen

lös och rörlig. Aristotei.es kände att i Phrygien

finnes boskap som har rörliga horn, liksom öron

(Lib. 3 cap. 9), och hos getterne bibehåller sig
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denna rörlighet länge. Denna Uornslida utgör

här (Jet väsendtliga af hornet; den till växer genom
nya lag inifrån, som vid roten öfverskjuta de

äldre, i den mån benuLskottet tillväxer. Den blir

alltså tjockast i spetsen, och på ett gammalt djurs

hornspets qvarsitter ännu samma hornlaraell som
bildades i dess ungdom. Det är väl tydligt,

att en fällning föregår, genom bortvittring af

det aldra först bildade, lösare ämnet, och att

något af ytan sedan bortgår genom nötning, men
fällningen synes dock (enl. Ogilby) ej gå längre

än till det horn, som bildades under första året,

och nötningen borttager tyligen ännu vida mindre.

För detta bildningssätt är det väsendtligen nödigt

alt benutskottet (qvicket) är koniskt, eller nedåt

vidare, då annars de nya hornlagren ej skulle

komma fram under de sfamla. Vi kunna här an-

märka, att ehuru tillräckliga blodkärl visserligen

kunde genomdraga ett till utseendet fast benut-

skott, så tyckes detta likväl aldrig vara sådant.

Det är rentaf en inbillning att det stora slägtet

Anlilope skulle karakteiiseras af fast ben i hor-

nen, ty hos Oryx och Bubalus är det fullt ut så

poröst som hos Bos, och de egentliga Antilopae

samt Sylvicaproe hafva det väl mindre poröst, men
dock alldeles sådant, som det är hos slägtet Capra.

Hos hjorlarne bestå deremot hornen af ett

l)enutskott som är likaledes beklädt af hud, men
med mjuk epidermis, och tätt be växt af här.

Denna håriga epidermis motsvarar hornslidan på
de nyss förut omtalade, egentliga hornen. Men
den motsvarar blott det lag som afsättes under

ett år; ty då hornet är färdigt bortdör hutlen

och alfaller. Sjelfva det nu mera nakna henet , som
vanligen kallas horn och som här utgör den huf-

vudsakliga delen, men som blott motsvarar qvic-
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ket i oxhorneii, borldör äfven, och affaller sed-

naie, efter en gifven begränsnings linea vid roten.

Från det qvarsiltande rotstycket åter växer hornet

ånyo, och detsamma förnyas h varje år. Allt

detta är på intet sätt nytt, utan tvertom ganska

gammalt bekant; men vi återupprepa det här-

städes, dels derföre, att man finner de olika sla-

gen af horn omtalade hos nyare författare, på ett

sådant sätt, som om de ej ägde ringaste begrepp

om delarnes motsvarighet; dels för att fästa Zo-

ografernes uppmärksamhet på flera egenheter som
tillhopa tyckas väsendtligen tillhöra hvardera af de

båda sorterna horn.

För att kunna behörigen framställa hjort-

hornens form skola vi lemna en kort öfversigt

af deras utveckling och inre struktur, men hän-

visa dem, som Önska en utförlig kännedom om
detta ämne, till BERTHoros afhandling om hjort-

hornens tillväxt, affall och återväxt, uti hans

Beyträge zur Anatomie etc. Göttingen 1831.

Hos hjortkalfven af 6—8 månaders ålder

utväxer småningom en benknöl, till 3 tums höjd

och ett tums diameter (hos Kronhjorten). Den
är beklädd af vanlig hud, med hår af vanlig

form, och utgörer den alltid qvarsittande rosen-

stocken, eller den basis h varpå det alfallande hor-

net uppväxer. 1 sin spets härer den nämligen det

förr omtalade, huden tillhöriga hornrudimentet.

Efter en tids uppehåll i tillväxten utvecklas nu
detta ganska hastigt till ett litet enkelt horn,

som är utvuxet redan i Maj, eller kort förr än
hjorten fyller ett år. Detta rensas frän huden
om hösten, och qvarsitter till följande vår, då
det affaller och ett nytt bildas, försedt med den
s. k. ögonlaggen, och denna vexling, med tillta-

gande antal grenar, fortsattes sedan årligen.
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Då ett lijorlhorn affaller blöder ändan af

rosenstocken, och en skorpa uppkommer deröfver

liksom öfver sär i allmänhet. Under denna skor-

pa bildas nu, på få da^ar, en mjuk rundad massa,

bestående af cell vä tält genomdragen af blod-

kärl från rosenstocken, och öfverklädd af en tunn,

mjuk hud, hvilken snart blir beklädd af hår.

Denna massa är rundad som en dyna, och till-

växer med en så förvånande hastighet, att ett

stort hjorthorn, af 2^ fots längd, blir fullvu-

xet på 3 å 3^ månader, och färdigt, renadt för

bastet, på högst 4| månaders tid. Tillväxten

sker från ändan, sålunda, att hvarje del för-

benas efterhand, och blott den nybildade spet-

sen är mjuk. Således äro nedre delarna fullvuxna

och härda innan ännu hornet hunnit utväxa

till det ställe, hvarest äiid-grenarne skola utgå.

Ändan är under tillväxten trubbigt rundad och

klädd af ganska tunn, känslig hud, och det är

uppenbart att hela tillväxten sker just från denna
tunna hud, som ständigt vill bli tjockare, men
med detsamma utspännes Öfver en större massa

nybildade blodkärl och cellväf, och sålunda bi-

behåller sig lika tunn. Den mjuka inre delen

tyckes blott bestå af blodkärl, och dessa komma
från huden samt kunna helt och hållet anses så-

som en produkt deraf; ty hornet emottager alle-

nast blod från de stora arterer som löpa i dess

hud, och derifrån utväxa de fina kärl-grenar

och den cellväf, som utgöra det nybildade mjuka
ämnet i spetsen. Dessa nya delar tillväxa alltid

från arter-ändarne , som från alla sidor mötas i

centrum af den nya ändans hud, och till följe

deraf visar alltid den nvbildade ändan en hvirf-

vel af blodkärl, som fortsättas tillbaka rätt ned

uti det inre af hornet. Tillfölje af detta bild-
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ningssätt kommer clet kärl, som ursprungligen

instick i bornmassan tätt vid hornändaiis medel-

punkt, snart att befinna sig ett stycke derifrån,

ocb slutligen att ligga på bornets omkrets. — Enligt

Berthold emottager rosenstocken, ocb derifrån

bornen, endast blod från arteria temporalis, bvar-

emot Oxarnes o. s. v. med bornslida försedda

born, erbålla det fiån Art. frontalis. Det venösa

blodet afgår till vena temp. superficialis. Jemte
kärlen löpa, enl. samma föifattare, talrika nerv-

grenar, som i bjortbornen bli ganska tjocka , ocb

komma från rami frontales af nervus facialis samt
af nervi trigemini främre gren. — Förbeningen sker

först uti blodkärlens mellanrum ocb sedan i bela

deras omkrets, så att den nya benmassan får en
trådig textur ocb visar, i genomskärning, täta

bål för kärlen. Slutligen föi benas äfven sjelfva

kärlen, bvarvid deras öppning till stor del bop-

tränges, ocb blir irregulier. Detta ben innebål-

ler visserligen brosk , såsom vanligt, men det bör-

jar ej med att vara brosk, utan blir genast ben.

Förbeningen sker först, ocb ganska bastigt, i inre

delen af bornet, der benet ej blir tätt, utan all-

tid bibebåller ett svampigt utseende. Sednare

sker den utåt, ocb ju närmare ytan desto tätare

blir benet. Så snart en del af bornet antagit sin

tillbörliga tjocklek , bvilket sker straxt efter bild-

ningen ocb förbeningens början, tilltager dess bud
betydligen i tjocklek ocb blir ganska fast, läder-

artad. Denna bud skiljer sig tydligen från den

på rosenstocken ocb bela den öfriga kroppen,

genom sina korta, fina, veitikalt utstående bår

af mörk fäig, ocb genom tättliggande små bnd-

körtlar, som afsöndra en klibbig vätska. Den
innebåller talrika blodkärl, af en ovanlig storlek,

b vilka löpa långsefter, men öfverallt anastomo-
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sera, såsom elt nät, i hvars mellanrum ojemn-

heterne på hornbenets yta uppkomma. ISäst un-

der denna hud ligger benhuden, som dock slut-

ligen förbenas, och alltid qvarblifver såsom en

fast bark kring hornet. Denna blir ulanpå mörk
af de fina kärlgrenarne i dess yta, hviika vid

den slutliga, hastiga förbeningen och aflossnan-

det fl ån de större kärlgrenarne uti huden,

ännu innehöllo blod, som qvarblifver och för-

torkas. Såsom en hufvudsaklig del af hornet

måste vi anse kransen, h varmed det börjar från

rosenstockens ända. Den finnes alltid mer eller

mindre tydlig och torde, såsom Berthold säger,

böra betraktas såsom en följd af den nya mjuka
massans hastiga utvidning åt sidorna, innan den

ännu, genom färdigbildade nerver och börjande

förbening, hunnit taga en bestämd longitudinell

riktning. Kransens inskärningar och hål äro qvar-

blifna intryck efter blodkärlen.

Att kransen skidle förorsaka hornhudens och

hela hornets död samt aflfall, genom hopknipning

af dess blodkärl, såsom man trott, är ej antag-

lifjt, då vi alltid se att benbildningar gifva vika

för kärl och nerver, sä länge dessa bibehålla sin

lifskraft, och de stora inskärningarne och hålen

i kransen samt fårorne i hornet äro talande be-

vis härföre. Föi beningen i hornets inre del och

kärl kan visserligen i betvdlig mån nedsätta vi-

talileten och sätta en gräns för den vidare till-

växten, samt förorsaka, att ^renarne, liksom

genom en utmagring, bli spetsiga; men den är

ej tillräcklig orsak (ill hornets död och allallande,

hvilket bland annat svnes af öfriga lika täta och

än håidaie ben, som dock bibehålla sin hud och

fortlefva, t. ex. i fuglarnes fötter. Ej engång for-

beningen af periusteum kan anses såsom nödvän-
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digt medförande hornets fall. Ett närmare iakt-

tagande af föl hållandet gör det deremot tydligt

^

att hornets bortdöende så väl som åter växande

är verkan af en i hjorthannarnes väsende grun-

dad, ovanlig utveckling af den periodicitet, hvar-

igenom bildningsdriften ömsom riktas utåt ytan

eller åt inre delarne, och som dessutom, hos dem
sjelfve samt hos honorna och de flesta djur,

yttrar sig uti hårväxlingen och köndriftens vak-

nande vid en viss tid af året, h vilken dock för

h varje djurart är bestämd. Så snart hornet är

utvuxet och förbenadt dör det bort, hvilket synes

af hudens affallande, men orsaken visar sig snart

uti parningsdriftens vaknande, omedelbarligen

efter hornens renfejande; och denna drift yttrar

sig hos hjorthanliarne med en häftighet, som lärer

äga få motsvarigheter i djurriket. Emellertid

qvarsitter hornet tillfölje af sitt starka fäste. Kort
efter parningstidens slut, i October— November

,

märkes en ny riktning af bildningen utåt, i hå-

rets ocli vinterluggens hastigare, och under sora-

marn afstannade utväxt. Dervid grundlägges äfven

hornets affall, i det en organisk motsats utbildas

i den lefvande rosenstocken, mot det döda hor-

net, hvilket den söker afskilja från sig, såsom elt

främmande ämne. Dervid börjar en gränslinia

uppkomma mellan båda, liksom vid gangraen i

allmänhet, efter h vilken det döda stycket skall

skiljas från det lefvande. Denna gräns utvidgas

nu beständigt tills hoinet faller, och Berthold
anmäi ker, att den bildas allenast på rosenstockens

bekostnad, hvilket är orsaken att denna blir år-

ligen kortare. Hos gamla hannar af kronhjorten

falla hornen i Mars, hvaremot de yngre ej fälla

förr än i April eller t. o. m. Maj, då hårfällnin-

gen äfven börjar. Elgen fäller tidigare, nemligen
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de äldre redan i sluLet af Jaauari. Gamla Reii-

tjurar börja redan falla före JaUideo, men de

unga samt honorna och de kastrerade Rename
ej förr än 4- ar sednare, i Maj, då de gamla tju-

rarnes horn hunnit betydlisen tillväxa.

Vi hafva anfört några af hjorthorDens olik-

heter med oxhor-uen, nemli2:en olikheten i kär-

lens uppkomst, hornämnets afsättande i form af

hårig epidermis i stället för eo hornlamell, och

hornets början med en utvidgning, den s. k.

kransen, \tteiligare är den hårda, glatta yta,

som bildas af det förbenade periosteum och som
tyckes vara alldeles tät, egen för hjorthornen.

Troligtvis är den dock ej ogenomtränglig för

luften, emedan ett och annat hål efter kärlen

qvarstår.

En anoan . mera utmärkt egenhet för dessa

horn är deras ereni^het, hvilkeo man nästan

skulle vara frestad att anse för nödvändig i de-

ras utbildade tillstånd; ty af de talrika kända
hjortarterna finnas blott 3:ne som aldrig utveckla

grenar på hornen, nemligen C. rufus, neraoriva-

£:u5 och hunjilis. Hos dessa förblifva hornen all-

• Att häröfver ännu rada oriktiga begrepp synes af

Wagxees Suppl. till Schreber, vol. 4 sid. 347, der

Li5>E5 fullkomligt rikliga uppgifl bestrides efter en

nvare resande, som Iroli^eo ej haft lid eller språk-

kännedora Dog att göra sig väl underrättad. De ca-

strerade Ileoaroes boro bli aldrig sa stora ocb gre-

Diga som tjurarnes, utan se ut v. p. såsom Schrebeks

Tab. 248 A. men förlora aldrig den håriga huden,

utan fällas årligen med denna päsittande. De lyckas

dock vara nästan likså hårda och glatta soro tjurar-

nes horn. Jag har haft tillfälle all någorlunda följa

renhornens utveckling, som tillgår liksom hjorthor-

nens; men på ocaslrerade hannar få de redan tore

audi*a rällningcu liera små grenar.
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tid små, lika dem hos ettåriga hjortar af andra

arter, men i proportion ännu mindre. Utan tvif-

vel är denna grenighet en fortsättning af samma
tendens till utvidgning uppåt, som från början

märkes uti kransens bildning och som blir sär-

deles utmärkt hos Elgen, Renen och Dofhjorten.

Ett enda djur med verkliga horn, nemligen den
Amerikanska Dicranoceras, får en gren pä hor-

net, hvilken dock sitter nära dess rot och således

bildas sent. Den är helt kort och bred t konisk,

och hornets rot, under grenen, är betydligen

tjockare än fortsättningen.

Likheten i formen och riktningen på gre-

narne hos alla individer af samma art, och på de

olika årshornen hos samma individ, är ett ut-

märkt exempel på den regelbundenhet h varmed

naturen verkar. Man är ofta böjd för att tro,

att delar som tyckas vara så tillfälliga och ytliga,

och som så hastigt tillväxa och så ofta återbil-

das, skulle visa mycken benägenhet för att bli

olika. Men likväl bibehålla de, liksom de under

samma vilkor varande håren, i hög grad den be-

skaffenhet till form, färg m. m. som de engång

erhållit, och visa att den inre bildningsdriften

verkar mäktigare än yttre inflytelser, hvilket för-

öfrigt bevises af allt fortbestående af arter bland

djur och växter. Men å andra sidan bibehåller

sig formen ocb öfriga beskaflfenheten ej fullkomligt.

Små egenheter finnas hos h varje individ h vilka

åter modifieras af åldern uti de olika årshornen.

Dessa små olikheter äro, liksom ansigtsbildningen

m. m. hos menniskan, ärftliga, men aldrig med
fullkomlig likheL Man kan nemligen oftast lära

sig att på hornen igenkänna, ej blott hvai je sär-

skild hjort, utan äfven dess stamfader. Utan
tvifvel är förhållandet alldeles lika med h varje
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annan kroppsdel, men det märkes lydligare på

dessa peiipheiiska och sammansatta samt hårda

och bestämdt begränsade delar. Denna benägenhet

för individuella egenheter, h vilka dock gå i arf,

således benägenheten för racers utbildanfie, visar

med stor sannolikhet, alt många af de former,

som stå hvarandra ganska nära, dock ej torde

vara annat än racer af samma djurart, såsom vi

kort förut hafva yttrat.

Med afseende på terminologien kan anföras,

att den gren, som på hjorthornen utgår framåt,

omedelbarligen öfver kransen, och som på Tyska

kallas Augensprosse, af oss kan benänjnas Ögo/z^ag-g-

(Propugnaculum). De som sedan afgå kunna i

allmänhet kallas grenar (rami, ramnli) och för-

öfrigt bestämmas efter läget och ordningen. Horn-

spetsen bildar sällan en regulier gaffel, utan den

ena grenen är vanligen mindre och dä alltid mera

afvikande från riktningen af tlen förgående delen.

Denna må kallas sista grenen , eller blott gren

(ramulus), ifall ulom densamma ej flera finnas än

ögontaggen, såsom hos en betydlig del af slägtels

arter; den större grenen af gaffeln blir naturligt-

vis hornets spels (apcx). Jägare bruka eljest icke

orden gren eller tagg utan kalla dem, tillhopa

med sjelfva hornspetsen, med ett gemensamt namn
spetsar, (i Tvsklanil Enden). Itliger benämnde
hjorthornet Ceras (pl. cerata), svarande mot det

tyska (ie\veih och fransyska Bois. HosensLocken

kallade han CeraspJioriuni , och kransen, StepJm-

Tiinni. För att ej bilda eu egen term af så ringa

användbarhet kunde maii l>lol«. an^iinda det van-

liga ordet corona , eller c. basalis. Tuilteligen

l)orde termen Ceias, äf\en begagnas for dess mot-

svarighet, qvickct i oxhornen, som annars i Ii.ijgers

terminologi benämnes Emlmluin. Men tcrmerne
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Corniia cornea , ,ossea , ca va, solida, vagiiianlia o. s. v.

kunna väl vara efter vnnligt språkbruk riktige,

men äro ej vetenskaplige.

Den största egenheten hos hjorthornen bestar

uti deras afFallande och återväxt, hvarom vi förut

talat. Men äfven hos de egentliga hornen kan
man uppvisa ett på visst sätt motsvararde fe-

nomen, nemligen deras periodiska tillväxt. Denna
är särdeles tydlig på fårslägtet, hos h vilket h varje

års-stycke utmärkes genom en tydlig hopdragning.

Ringarne på gazellernes m. £1. horn härröra äfven

af en periodiskt starkare och svagare utveckling,

men af dem uppkomma tydligen flera, alldeles

likadana, på ett år. Troligtvis är tillväxten aldrig

rent afbruten, såsom hos hjortarne, och en be-

tydlig olikhet med dem finnes deruti, att dessa

sednare, med h varje år få starkare tillväxt af

horn, ända tills en verklig ålders-svaghet inträffar,

hvaremot tillväxten hos de öfriga Pecora är star-

kast första året och sedan blir åi ligen svagare,

samt snart såvida upphörer, att blott en knappt

märklis: kant tillkommer under den kraftfullaste

delen af djurets lefnad. Tillväxten i dessa horn

yttrar sig på 2:ne sätt, nemligen dels uti afsätt-

ningen af ett nytt hornlager, som gör hornslidan

tjockare och som aflägsnar dess spets från spetsen

af qvicket; dels uti förlängningen af sjelfva benet,

och en deremot svarande förlängning af det nya
hornkgret ulöfver de förutvarande. Jag känner
ej att förloppet vid denna tillväxt blifvit så un-

dersökt som det förtjenar. Då hornslidan är oför-

änderlig kan det synbara tilltagandet i dess tjocklek

så väl som längd, allenast ske vid hornets rot,

och deraf kommer det, att det nya hoinlagret der

öfverskjuter det näst äldre; men man kan fråga

om äfven benet (qvicket) allenast tillväxer der,
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så att livarje punkt deraf alltid motsvarar samma
punkt af hornslidan, midtför h vilken den engång

blifvit bildad, eller om en utvidgning, i längd

och tjocklek, sker långs åt hela benet. 1 detta fall

måste man antaga en omflyttning af de motsva-

rande punkterna i benet och i hornslidan; och

då hoinlamellen, såsom epidermis, måste sitta

fast vid huden, samt benet vid benhuden, sä kan

man endast tänka sig denna flyttning möjlig ge-

nom en sträckning och nybildning af cell vä (Ven

mellan hud och periosteum. Detta sednare sätt

tyckes ha sannolikhet för sig deraf, att hornen i

allmänhet äro så böjde, att qvicket lätt kan ut-

tagas ur slidan så snart sammanhanget genom
benhuden blifvit upplöst, och att således denna

jemna böjning kan synas uppkommen genom be-

nets småningom skeende sträckning inom slidan,

samt deraf, att benet ej visar ringaste tecken till

de års-afsatser , som ofta äro ganska tydliga i hurn-

slidan. Emellertid får den förra åsigten ännu
större sannolikhet, dels af formen hos några arters

horn, som tyckes göra en sådan ställflyttning svår,

om ej omöjlig, nemligen isynnerhet det med gren

försedda hornet af Dicranoceras, och måhända
äfven de, nästan i vinkel böjda hornen af Buba-

lus caama och mauretanicus, Catoblepas gnu, och

möjligtvis ännu flera, hos h vilka benet äfven är

något vinkelböjdt och svårligen kan uttagas ur

slidan; dels tyder hjorthornens tillväxt, allenast

från ändan, derpå, att det engång förbenade horn-

stycket förblifver sådant det är '•'). Qvicket i de

egent-

*) Man kommer liärvid att tanka på de nnder sednare

åren gjorda märkvärdiga försöken, som lyckas visa

att alla hen i skelettet skulle, på samma sätt, blott

tillväxa från ändarne och från ytan, genom appo-
sition, förenad med lörm föränd ring.
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egentliga hornen böljar liksom lijorlhornen , från

en tydlig gräns, som skiljer det från en ganska

kort, med vanlig, hårig hud beklädd förlängning

af pannbenet, således en verklig rosenstock. Denna
gräns bildas af ett tydligt anlag liil krans, eme-
dan benet der är något, men obetydligt, utvid-

gadt, och genomborradt af talrikare hål och fåror

för kärl än på andra ställen.

Hos de arter h vilkas horn slutligen starkt

utvidgas vid roten och betäcka en del af pann-
benet, t. ex. Bubali, ser man, så snart denna
utvidgning skett, en deremot svarande förläng-

ning af sjelfva hornets qvicke, ned öfver pann-
benet, jemt till kanten af hornslidan. Denna för-

längning af (|vicket, eller tillbakaflyttning af

kransiudiraentet, ser ut som en fastvuxen ben-

lamell, troligtvis uppkommen genom förbening i

periosteum. Af alldeles lika beskaffenhet är en
nedåtgående benlamell hos Giraffen, som föran-

ledt Cretzschmar (i Riippells Atlas) att anse detta

djurs horn för epiphyser på pannbenet. Uppen-
bart motsvara Giralflioi nen belt och hållet hjor-

tarnes rosenstock, och de bära på ändan en trub-

big, föga utvidgad knapp, som tydligen är el t

hornrudiment, försedt med hud, h vilken är närma-
re förent med benet och beklädd af vertikalt ut-

gående, möika hår, af helt olika bildning med
dem på kroppen och rosenstocken; men detta

rudiment hinner blott till första anlaget för kran-

sen, ty Giraffen måste, såsom de flesta djur,

sakna den utomordentliga ojemnhet i lifsyttrin-

garne, hvarigenom, hos hjorfarne, hornen utväxa

vid en årstid, och en ovanligt häftig köndrift

yttrar sig vid en annan. Giraffens pannknöl har

ock ett litet hornrudiment, som dock ej bildaren

Akacl. Handl. 1844. 1^
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knapp. Denna knöl är märk värdig såsom visande

möjligheten af ett horns uppväxt fiån en hop-

vuxen sutur.

Det synes ej otänkbart att ett djur kunde

finnas, som hade afFallande horn såsom hjortar-

nes, men hvars hornän)ne dock ej bildade en

liårig epidermis, utan, liksom på oxhornen, en

hornlan)ell, eller slät slida kring qvicket. Emel-
lertid är ej ett sådant djur bekant, och torde

alltså få betraktas såsom omöjligt. Vi känna så-

ledes blott 3:ne modiiikationer af horn, nemligen

l:o med hornslida; koniska, qvarsittande

;

2:o med hårig hud; sedan nakna, affallan(k\

3:o med hårig hud men oförän(lerHge(Girafren).

En 4:de modifikation finnes UosCanielus och

Moschus j, som alldeles sakna anlag eller rudi-

ment till horn. Man har anmärkt att dessa

fått ersättning uti tänderna. Hos Moschus-han-

narne utvecklas hörntänderne till en ovanlig

längd. Hos Kamelei ne äro dessa väl ej så långa

,

dock alltid starka, och dessutom finnas ett par

öfre framtänder. Emellertid äga dessa båda djur-

former iuiien annan närmare alliiiitet sinsemellan.

Kamelerne utgöra tydligen en egen hufvudafdel-

ning af ordningen, och Moschus-aiterne likna i

öfrigt så fullkomligt hjortarne, att jag ej drager

i betänkande, att föra dem till hjortfamiljen.

3. Om KLöfvarne (Ungulcc)

samt om däggdjurens fötter i allmänhet.

Bland de delar, af hvilka jag tyckt mig er-

hålla lättfattliga och goda kännetecken för indel-

ningen af Pecora, böra isynnerhet klöfvarne upp-
räknas, och då de sällan blifvit närmare onitalade

af djurbeskrifvare. torde det ej vara olämpligt att
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här intaga en allmän beskrifning af deras yllre

form; men äfven blott af den jttre, då jag före-

satt mig att här ej omtala annat än jtan.

Hof (Ungula, sabot; vi kalla dem klöfvar

då de äro 2) är, såsom hvar man vet, en stor

nagel, som betäcker hela sista leden (nagelbenet)

af tån. Såvida har defiintionen alltid varit rik-

tig, men den är ej fullständig och utgör i detla

sliick ej en tj^dlig zoogiafisk karakter, då nageln

hos mångfaltiiga af de djur, som säges hafva klor,

veikligen innesluter hela nagel benet, och hos

många, som sägas hafva klöfvar, icke göra det full-

ständigt.

Hos de med fullständiga eller verkliga hofvar

försedda djuren (Häst, Oxe o. s. v.) finnes en

stor, platt nagel, lemligen lik den hos menni-
skan , men vida större, så att den omsluter det

ganska stora nagelbenet äfven på sidorna, blott

ej alltid baktill, hvarest oftast ett mellanrum
finnes, som ej beklädes af den egentliga nageln.

Nagelns kant öfverskjuter fingerns ända något liu^t

och utgör det stöd, h varpå hela kroppens tyngd

h vilar, eller kan hvila. Men undre sidan som
omslutes af denna kant, och utgör den egentliga

fingei ändan, svarande mot den mjuka , runda fin-

gerspetsen hos menniskan, är här, i stället för

epiderrais, äfven beklädd af en hård, slät horn-

lamell som bildar sålan i den sko, h vilken beklä-

der nagelbenet. Denna såla är en tramp-yta, som
med sin kant ligger tätt intill nageln och i de

flesta fall synes vara hopvuxen dermed. Den be-

står (åtminstone hos hästen, men, såsom det sy-

nes, ej hos alla Pecora) af en egen sort mjukt,

ganska elastiskt horn, hvars fibrer stå vertikalt

på afsöndringsytan. Uti den egentliga nagel-delen

af hofven ligga de parallelt dermed, så att i båda
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fallen trampar djuret på dessa fibrers ändar. Denna
såla eller trampj^ta är en hufvudsak uti en full-

ständig hof. En klo kan ej innehålla en tramp-

yta, ehuru den kan vara, och oftast är, i ändan

sliten mot marken; den är alltid genom mjuk hud
skild fl ån fotens trampjta.

De djur, som äro försedde med sådane verk-

liga hofvar, som vi nyss omtalat, stöda vid gåen-

det allenast på sista tåleden; de äro mera än hvad
man vanligen kallar digi tigrada, och om man
ville antaga en term för detta sätt att gå, så kunde

man benämna dem UnguUgracla. Sådane äro

Hästslägtet j alla Pecora utom kamelfamiljen,

samt Svinslägtet, De öfrige s. k. hofdjuren (ka-

melerne och öfriga Bellua?) hafva ej verkliga hof-

var, ty de stöda vid gåendet ej ensamt på sisla

tåleden och nageln, utan hufvudsaklige)i på en

trampyta eller fotsåla, som väl synes vara af lika

natur med den uti de förres hofvar, nemlig^en

slät och elastiskt homartad, men som ligger un-

der alla tre fingerlederna, och oftast är framtill

skild från Jiageln genom en fördjupning, klädd

med mjuk hud. Den är ock gemensahi för alla

fotens fingrar. Dessa djur tyckas vid gåendet

trampa på sista och mellersta tålederna, samt på
ändan af den första. De äro således egentligen

digitigrada, ehuru ej på samma sätt somdedigi-
tigrada rofdjuren, h vilka hafva en vårlfuU tramp-
yta, af vanlig men tjock epidermis, under spetsen

af hvarje tå särskilt, samt en gemensam under
spetsen af hela metatarsus (och metacarpus), men
ingen under tåns mellersta del och basis, som
vid gåendet ej rörer marken, utan slår böjd upp-
åt. Uti sättet alt gå finna vi alltså en bestäm-
dare skillnad mellan liojdjiir och klodjur än uti

nagelns egenskap all innesluta en större eller min-
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dre del af nagelbenet. Men nagelns form är dess-

utom olika. Nageln på en Kamel , Elefant o. s. v.

tyckes vid första påseendet vara alldeles lika med
den hos Menniskan, blott tjockare, och den har

alla de kännetecken som man tillagt en platt na-

gel (Lämna; Unguis lamnaris, III.) och intet af det

som skulle utmärka en hof (Ungula), hvilken

borde innesluta hela täbenet. Men den är dock
en hof, och ej en platt nagel. Skillnaden ligger

deruti , att de egentliga klorna och naglarna
j,

ehvad form de annars må hafva, äro vid roten

tunna och betäckta af ett hud veck '"); hvaremot

hofvar och klöfvar i sin öfre kant (basis) äro

tjocka, så att de derstädes höja sig något öfver näst-

liggande mjuka epidermis, utan att betäckas af

något veck från denna. Det lärer vara denna

obetäckta öfre kant eller rot, som, jemte motsva-

rande kant af Matrix, eller nagelns afsöndringsjta

,

af Veterinärerne kallas krona (Coronamen Illiger).

Den anförda skillnaden antyder en helt olika grad

af känslighet uti fingret. En klo, som börjar med
en tunn kant under ett hud veck, är nödvändigt

mjuk i denna kant och således i någon grad böj-

lig, samt skicklig att meddela intryck åt de un-
derliggande känsliga delarna, samt åt den hud
som bildar vecket. Hofven deremot, som från

kanten är hård, tyckes ej på samma sätt för-

*) Enligt Henle skulle menniskans naglar t. m. en-
samt utväxa från undre sidan af detta veck. Se
Henles Allg. Anatomie (1841) p. 168. En med af-

seende på naglarnes bildning mera tillfredsställande

afhandling (om naglar och hår) finnes i Mem. de
Strasbourg I (1830), af Lauth, som framställer hela
den af nageln betäckta ytan såsom bidragande till

dess bildning, men hufvudsakliga massan säges dock
utväxa från bottnen af vecket.
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ine(]la denna känslighet, som dessulom illa skulle

passa ett organ, som allenast är ämnadt att tram-

pa på. Jag måste åt andra öfverlemna undersök-

ningen huruvida sjelfva hornäninets textur all lid är

olika i hofvar och i klor eller naglar. Uli hä-

slens hof beslår det nemligen af fina rör (ihåliga

fibrer) och sådant tyckes det äfven vara uti oxens,

giraffens m. fl. Menniskans naglar bestå der-

emot af tunna lameller, som lätt och reguliert

låta sönrlerrifva sig tvärsföre men ej åt annan led

;

och såvida jag af sönderbrutna stycken kan döm ma
tyckas klorna hos rofdjur och foglar vara lika be-

skaffade.

För att jemföra idislande djurens fötter med
de öfrige däggdjurens, kunna vi, i enlighet med
nyss gjorda anmärkningar, på följande sätt lemna
en Öfversigt af hela klassen efter dessa delar:

l:o Hofdjur (Mammalia ungulalå), h vilkas

nagel är stor, omfattande nagelbenet, och ända

från roten tjock, utan att der betäckas af ett hud-

veck. (Sannolikt bestå de alltid af fibröst horn).

Trampytan är slät, elastiskt hornartad. Dessa äro:

ä) UnguUgrada med fullständig hof, som in-

nesluter fotens trampyta. Trampningen sker

blott på 3:dje fingerleden, nendigen på na-

gelns kant jemte trampytan. Hit höra si.

EquuSj Pecora utom Camelus L., och »S^^^ Linn,

b) Di^iti^rada, med ofullständiga hofvar, som
sitta skilda från trampytan. Denna är blott

en, gemensam för samtliga tårna, som ligger

under de två första finserlederna. Tramp-
ningen sker på hela den mellersta , och spet-

sen af första leden. Sådane äro blott Ka-
nieJfamdjeji och de återstående Bclhuv (Ele-

pha'^, Hippopotamus
,

Tapirus och Rhinoce-

ros). \_HYrax blir i detta hänvSeende, såsom
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i de llesla andra, elt mellaoliiig mellan Belluae

och de planligradaGlires; dess naglar uppkom-
ma under elt hudveck, men trampytau hörjar

under yttersta tåleden och fortsattes till tar-

sus och carpus. På ett annat ställe får jag

tala mera om detta slägte och dess plats i

Systemet].

2:o Klodjur (Unguiculata), hvilkas naglar äro

tunna vid roten och der betäckas af ett hud veck

samt, såsom en slicla, omfatta åtminstone spetsen

af nagelbenet. En vårtfuU trampyta, bestående

af vanlig epidermis, finnes alltid under spetsen

af Metacarpus och Metatarsus, på der befintliga

tramp-knölar (tylari 111), men ej under första

fingerleden, som böjer sig uppåt från metacarpus.

Fingrarne kunna följaktligen ej fullständigt böjas

framåt under flathanden (gripa), och äro i all-

mänhet korta, men föröfrigt ganska olika: fria,

mer eller mindre hopbundne eller hop vuxne,
hårige eller nakne o. s. v. Äfven naglarne kunna
hafva högst olika form och storlek; undeistundom
likna de hofvar, såsom hos Ca via, eller äro de
oformligt stora, såsom hos Biuta, och de be-

täcka i båda fallen nagelbenet, som är spetsigt.

Deras undre sida motsvarar tydligen salan uti

en hof , och består, såsom den, af mjukare horn,

men tjenar ej till trampyta. En sådan fot, som
den nyss beskrifna, kalla vi för tass (Podium).
Jag kan ej finna att motsättlig tumme någonsin
förekommer på dylika fötter. 1 de flesta fall bli

Klodjur detsamma som djur med tassar, men deraf

finnas åter två förändringar:

a) Di^iti^rada (Cuvier) med smal tass och blott

en enda, gemensam trampknöl under spetsen

af Metatarsus (och metacarpus), samt en un-

der spetsen af h varje tå. Sådane äro B^of-
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djuren i allmänhet, med några undanlag,

som nedanföre nämnas, samt några få af de

öfrige Ordines : DipuSj Lepus ^ Halmaturus j

Rlimomys.

b) Plantigrada^ med bred tass, hvars trampyta
fortsattes ända upp under larsus och carpus.

Den är ofta mjuk och nästan slät, med små
skilda, främre trampknölar och föga tydlig

trampyta under tåspetsen, såsom hos Glires

och BestioIo3 i allmänhet. Ganska få Rof-

djur äro rent plantigrada, t. e.x. Galictis bar-

baruSj några få Vivevrina, Nasua och Pro-
cyorij som visar en tydlig öfvergång till hand-
hildning men vid gåendet stöder blott på
spetsen af Metatarsus, liksom digiligrada.

UrsiiSj, Meles o. s. v. utgöra en mellanform

mellan digitigrada och plantigrada, li vilka två

former blott i sin högsta utbildning äro rätt

skilde. Bland Yiverrina och Mustelina får man
inom samma naturliga genus (t. ex. Herpestes,

Mephitis) se arter, som i detta hänseende
äro ganska skiljaktige.

3:o Hand- djur (mana ta) h vilkas naglar, lik-

som de förres, uppkomma under ett hudveck,
men som i stället för trampyta hafva den ganska

breda flathanden (vola) betäckt af mjuk epider-

mis, som är lätt strimmig af sina intryckta linier,

h vilka på några ställen bilda hvirflar.

Genom denna bildning af flathandens hud

,

som antyder ett finare känselorgan, är en Hand
till sin ide strängt skild från en lass. Efter an-

dra, förr gifna defniilioner på begreppet hand,

fanns i verklighelen lika litet en bestämd gräns mel-

lan de djur som hafva händer och dem som hafva

plantigrada tassar, som mellan dessa sednare och de

digitigrada. Från början fastade man sig bloU vid
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den motsa ttliga tunimen; rnen en hvar sAg att

Colobiis och Ateles, som sakna tumme, ändock

hafva händer. Sedan Ogilby ainiiärkt, att de

amerikanska Aporna, liksom Hapale, alldeles ej

hafva motsättlig tnnime på de främre händerne,

gaf Is. Geoffroy den definitionen, att en hand
vore: en fut med långa och alldeles fria fingrar,

som kunde nedböjas (gripa) mot handlofven. Detta

är, i anseende till vanliga språkbruket och functio-

nen, alldeles rätt, men begreppet hand blir då ej

en egenhet för någon viss djurfamilj eller Ordo,

och man skulle enligt den nödgas tillerkänna hän-

der åt ett och annat slägte bland Glires och Ferae,

t. ex. åt Procyorij, men ej åt dess närmaste släg-

ting Nasuuj, under det Menniskans fot lomme
att anses vara af helt olika natur med dess hand,
nemligen en plantigrad tass. Emellertid visar de

folkslags exempel, som ej nyttja skor, att vår

bakre entremitet är skicklig till nästan samma
förrättningar som den främre. Den är alltså en

ungefär lika god hand som främre extremiteten

hos de amerikanske Aporne och särdeles HapaJe^

som ej har motsättlig tumme, och som knappt i

högre grad än Ekorren och många andra djur,

kan gripa emot handlofven. Båda torde alltså

böra betraktas såsom mindre fullständiga händer
och ej såsom tassar. Till en fullständig hand
hörer dess bredd och strimmigheten i handlofven,

fingrarnes längd och fria rörlighet nedåt, motsätt-

lig tumme och platta naglar, som blott betäcka

öfre sidan af nagelbenet, utan att omfatta det,

och utan att innesluta en sådan mjukare såla,

som den h vilken finnes uti både klor och klöfvar.

*) Jemf. Vet. Ac. Zool. Årsberättelse för 1839 p. 50
och 1842 p. 83.
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En qvarslåeiitle antydning af denna såla synes

mig den lilla valk vara, som ligger under nagelns

fria ända och som tyckes hos menniskan afsöndra

en fnas-formig, afFallande epidermis. Ett plattadt

och Irubbigt tå ben hörer nödvändigt till denna
nagelform. H varje afvikelse från denna högsla

utbildning af handen antyder blott en mindre
fullkomlig bildning deraf. Man finner alltså bred-

den mindre på bakföLterna bosTarsius, Otolicnus

m. fl., fingrarne kortare på menniskans fot, och

i mindre grad ned böjlige der, samt hos Hapale,

tummen icke molsättlig på Amerikas apor i all-

mänhet och rudimentär eller ingen hos A teles,

Semnopithecus och Colobus; naglarne bildade så-

som klor hos Hapale, på 2:dra bakre fingern hos

alla Lemurina, och nästan likså hos Babianerne

(Cynocephalus Cuv.), o. s. v.; men hos alla äro

naglarne vid roten täckte af ett hud veck och hos

alla är en del af llathanden strimmig, åtminstone

af elt par små hvirflar. Dessa hvirflar tyckas

utgöra den viisendtliga delen af strimmorna, och

utmärka just de finkänsligaste ställena af banden.

På Menniskans händer ocb fötter, som hafva bela

undre ytan tätt, utan afbrott strimmig, ligga

hvirflarne allenast under den kullriga fingerändan.

Hos Aporna, såväl gamla verldens som Amerikas

,

samt Lemures i allmänhet, ligga de inpå meta-

tarsus och melacarpus, på de mjuka knölar, sorn

motsvara klodjurens trampknöla; : vanligen 3 un-

der spetsarne af metacarpus och 2 svarade mot ossa

carpi. D;)ck finnes någon variation, t. ex. att

Hylubales Lar knap])t har någon tydlig hvirf-

vel, Ololicnus blott de 3 fiämre o. s, v. Alla

dessa djur (de s. k. Qvadrumana) bafva samtlige

fingerändcirne langssti immige. VaI yllorligare be-

vis all denna structur är nAgonling, handdju-
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ren väsendtligen lillhörigt, är det, alt den nakna

huden under gripsvansen på Åpov är på lika

sätt strimmig.

Efter den bär framslällda åsiglen bar men-
niskan inga tassar, utan kan sägas bafva 4 bän-

der likså väl som Aporne; men då dessa sednare

hafva främre extremiteternes bänder mindre ut-

bildade än de bakres, så är föi bållandet oravändt

bos Menniskan.

Utom Menniskan ocb de s. k. qvadrumanerne
finnes, så vidt jag känner, blott en djurfamilj, som
äfven efter den bär gifna definitionen, är försedd

med bänder, nemligen den del af Pungdjuren som
bafva stor ocb motsättlig tumme j)å bakföttei na.

Dessa äro de stora genera DldelpJiis ocb Phålan-

gista (med Petaui us), b vilka bärigenom tillbopa

framställa sig såsom en egen grupp ocbafbvilka

de sednare uppenbart i Austialien löreträda Apor-
nas ställe. De bafva, äfven på framfötterna , in-

böjliga, gripande fingrar, b vi i ka dock äro något

kortare än bos Aporna, ocb krökta klor såsom
Hapale. Den nakna delen af deras svans är ej

strimmig. De öfiiga pungdjuren (Dasyurina, Pe-

rameles, Halmaturina, (Lipurus?) Pbascolomys och

M(jnotremerna) visa ej tecken till denna bildning.

Det kan bär anmärkas att bvirflarne uti de nämnde
pungdjurens bänder äro ofullständige ocb sakna

egentligt centrum, samt att pä björnens tiamp-
ytor äro de små vårtorna så ställda, att man bär

ocb der tycker sig kunna följa dem i rader ocb

i bvirfiar, men vårtorna äro dock skilda.

För att sluta förteckningen på däggdjuren
efter deras olika fot-foriner fortsätta vi med:

4:o Ving-djur (C birop tera) med klor, utan

egentlig trampyta, ocb främre extremitelernes

fingrar längre än kroppen, samt förenade med
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tunii liutL Att räkna Galeopilliecus bland Chi-

roptera är alldeles orätt; den förhåller sig till

Lemur, såsom Pteromys till Sciurus.

5:o Simdjur . . . med hopbundna, räta , föga

böjliga tår, utan egentlig trampyta. En sådan,

ehuru icke bestämdt begränsad, finnes dock hos

Walrossen och Otaria. Hvalarne sakna klor. Ut-
ter, Bäfver ra. fl. höra ej hit, utan hafva plan-

tigrada tassar.

Att vidare uppräkna afdelningar med gräf-

fötter såsom Talpa, med sneda klump-fötter så-

som Bruta o. s. v. skulle leda alltför mycket till

specialiteter. Har kunna de blott anses för mo-
difikationer af de uppräknade hufvudsorterna,

isynnerhet af plantigrada tassar.

Efter denna afvikelse från vårt egentliga

ämne återvända vi dit, för att något närmare
betrakta olikheterne hos fullständigt utbildade

hofvar. Af alla djur har hästen den fullkomli-

gaste hofbildning. Den har blott en tå, svaran-

de mot den mellersta af de 5, som tillkomma

Däggdjuren; af de 2 nästliggande finnas svaga

rudiment. Hofven är ganska stor, ungefär lika

bred som lång, och belydllgt tjockare än finger-

lederna; den är fö»a läsare baktill än framtill

och ej mycket sträckt framåt, tillfölje hvaraf

t ra rapningen sker i en riktning, sora ej raycket

afviker fiån den lodi äta, och ingen annan led

än den sista kommer nära marken. Då de inre

delarne rätta sig efter de yttre ••') blir förhållaii-

*) tläi- kan knappt motsatsen sägas med afseende på
hof och nagel ben. 1 sitt normala och fiiska till-

stånd är liofvens form bestämdare än nagelbenets.
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det uiiGfefär lika hos benet i sista fingerleden

(nagelbenet). Hos Häslen har vidare nagehi en

så stor utbildning, att hela kroppstyngden på slät,

hård yta, h vilar endast på dess kant, som slår

ned under sålan, och att en fortsättning deraf

bildar fotsålans fram- och sido-delar. Sjelfva den
elastiska sålan är liten och ligger blott under
bakre delen af nagelbenet, af hjertlik form, lik-

som inkilad. Den tjenar endast i mjuk mark till

stöd vid trampningen och är ej utstående bakom
nagelns bakre ändar. (Se fig. 19).

Hos Idislande djuren är nageln något min-

dre utvecklad. Tårna äro två utbildade, nem-
ligen den 3:dje och 4:de ••). Den 2:dra och 5:te

sitta bakom, outbildade, och tummen saknas all-

deles. Då hofvarne (eller, såsom vi säga, klöf-

varne) äro två, lika stora, följer, att de äro sma-
lare och på inre sidan plattade. De kunna vara

från starkt hoptryckta, till halfcii kelformiga , eller

ännu något bredare; men h vardera är aldrig fullt

så bred som lång. Inre halfdelen, som gränsar

intill andra tån, är alltid betydligt kortare och

lägre än den yttre, och dä hofven äfven baktill

omgifves af nageln, så är det af en fortsättning

från yttre sidan. Hos Pecora är nageln mera
sned t framåtsträckt och bak till lägi e än hos hä-

sten. Sålan uppfyller hela undre sidan och står

jemnt med nagtlns kant, så att den alltid bär

en del af kropj)styngden , och understundom,
t. ex. hos Getterne, står den kullrig under na-

gelkanten och emottager således alltid första tryck-

*) Orehs anmärkning, att yttre klöfven, som motsva-
rar den 4.*de, är mindre än den inre, synes oftast

intiäfFa; men på familjen Syivicaprina tycker jag

mig finna motsatsen; åtminstone är dfrn inre smalare.

Alla figurerna på pl. 13, 14 visa högra bakfoten.
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ningen, liksom Lrampytan under klodjmens tå-

spets. Hos en del, t. ex. de egenllie^e Gazeller-

ne (Ant. dorcas etc), är sjelfva nageln stor, så

att dess diameter vid öfie kanten (kronan) blir

betydligt större än sjelfva fingrets och t. o. m.

större än mellanfotens (metatarsi) diameter. Den-
na vidd uppkommer isynnerhet deraf, att sålan

baktill är stor och utbredd samt står ut såsom
en dyna bakom fingret och bakom den egentliga

nageln. Hofven är der ganska låg, liksom ned-

trampad, h varemot den framtill är hög och starkt

hoptryckt. (Se Pl. 13 fig. 9, Ant. dama). Den mot-
satta formen se vi hos Hjortarne och isyimeiliet

hos Skogsbockarne (Fam. Sylvicaprina) , hvilkas

hof särdeles utmärker sig derigenom, att sålan är

fö^a utvecklad och åtminstone baktill lisser in-

tryckt mellan nagelns kanter, så att den ej skju-

ter ut bakom fingret. Härigenom blir vanligen

hofv(»ns vidd ej större än sjelfva fingrets, och

hela liofven synes ganska hten (se fig. 4, 5, 6).

För att tydligen visa olikheten har jag tillsatt

den ideella figuren 11, som efter sin yiire con-

tour (ab)y utvisar den förra formen, men som,
om bakre delen (efter linien c) borttages, visar

bilden af en Sylvicapras fot. Vid denna sed na re

form märkes, att nageln vanligen ej är meia hop-

tryckt, men deremot oftast lägre än på Gazeller-

nes hufvar, och således synes mera långstiäckt

samt är ungefär så bred som hög. Vanligen sy-

nes upptill och bakåt en otydlig gräns, ofvanför

livilken hornsubstancen tyckes likna den uti bakre

delen af sålan, och hos de egentligen typiska slng-

lena (Sylvicapra och Tiagelaphus) bildas sålan af

en j)lalt hoin-lamell, som tyckes vaia en ome-

delbar forlsällning af nageln och hafva fullkom-

ligt samma textur som (len. Hos Renen (Cervus
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Tarandus L., fis;. 2) är sålau intiyekt och liten,

men nagelns kant har fått en ovanlig ulhihhiing,

särdeles på brechien.

Såsom en tredje hufvudform, eller kanske

snarare en mellanform af hofvar, kan anföras den

,

som finnes hos de flesta oxe-artade djuren samt
Cervicapra, Strepsiceros m. fl. Hofven är baktill

något, men mindre utstående, och bildas der, ej

af så lan, utan af en fortsättning från yttre sidan

af nageln som omgifver tån bakåt och elt stycke

in på inre sidan. Denna fortsättning ulgör dess-

utom bakre delen af trampytan och skiljer sig

med en tydlig kant från den egentliga, mjukare

sålan (se fig. 7, 8 och 12). Dessa hofvar äro väl

bak ti 11 breda och rundade, men bakre gränsen

(nagelns bakre del) är hög, och bildar en stark

lutning, så att den står parallel med nagelns främre

sida. De förekomma äfven hos några afvikande

former af Antelop och Get-familjerna t. ex. Ant. cer-

vicapra och melarapus, Nemorhedus, Ovis o. s. v.

För de öfrii^a modifikationerna af hofvar bör

den systematiska beskrifningen redogöra. Vi nämna
här blott de särdeles egna formerne deiaf, som
förekomma hos Cervus muntjaCj der sålan, lik-

som på kamelerne, fortsättes upp undei hela mel-

lersta och ändan af första tingerleden; samt hos

Oreotragus j hvilken i alla hänseenden utgör en

mellanlänk mellan Capra och Sjlvicapra , eller

representerar det förra slägtet uti det sednares

hemland, södra Afrika. Dessa hofvar (Fig. 15)

äro en förening af Getternes starkt hoptryckta,

både frain och bak till höga och i spetsen slitna

nagel, med en ännu mindre utbildad såla än den
hos Skogsbockarne. De äro alltså höga, baktill

starkt hoptryckta och undertill djupt urgröpte,

såsom klorna på ett rofdjur.
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Man skulle väl kunna säga alt den första af

de tre fortnerna af hofvar tillhörer Öken- och fält-

djuren; den andra dem, som lefva i skog och på
tätt beväxt mark; den tredje dem, som älska låga

sumpiga trakter, och att Getternes , som kan be-

traktas såsom en 4:de form, tillhöier dem som
lefva på klippiga berg; men tillräck hga undantag

finnas, för att visa, att de olika vistelse-orterna

ej utgöra något förut bestänidt ändamål tör hof-

varnes olika former. Dessa, såsom alla olika for-

mei", bero på de olika skapljnnen, som de olika

djur-arterna i allmänhet fålt, och h vårföre vi

svårligen kunna inse något annat ändamål än

åstadkonnnandet af den största möjliga mångfald

i skapelsen. Det är klart alt djuren sedan an-

vända de delar som de fått, på det sätt, som
bäst öfverensstämmer med dessa delars bildning.

Vi skulle komma längre med detta enkla erkän-

nande, än med den oförsynta dristighet, h var-

med de, som följa den teleologiska åsigten af na-

turen, utgifva sina drömmar om Skaparens ända-

mål, för bevislig sanning. Men vi kunna utan

fel, och såsom en erfarenhetssats säga , att arterna

af de familjer, inom hvilka den första formen af

liofvar är den vanliga, oftast lefva på Öppna fält

eller i Ökenländer o. s. v.

Det är tydligt att hofvarnes form någorlun-

da motsvaras af formen på det uli dem liggande

nagelbenet. Detta är hos Hästen transverselt,

kort och högt, med ledvtan för mellersta tåleden

liggande ofvantill sned t bakåt. Hos alla Pecora
är det starkt utbildadt framåt, men ganska lågt

bakåt, så att bakre delen blott liknar en liten

processus, som skjuter ut under en del af mel-

lersla tåleden, men ej under hela demia, utan

mel-
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mellersta leden, li vilar lill eu betydlig del på de
bakom liggande ossa Sesamoidea

, pa h vilka ledytaii

fortsattes. Uti de beskrifna små hofvarna, bos

Sjlvicaprina, är nagel-benet smalt, nästan koniskt;

och ossa sesamoidea räcka knappt bakom mellan-

leden; uti de större Gazellhofvarne är nagelbenet

framtill högt, starkt hoptryckt, med senben som
något litet skjuta ut bakom mellanleden, dock i

proportion mindre an de yttre delarne. Hos Oxe-
slägtet är Nagelbeiiet tjockare o. s. v.

De båda lättklöfvarne (Ungulas spuriae) böra

ej med tystnad förbigås, ehuru obetydliga de kunde
synas; men inga delar kunna på förhand förkla-

ras ovigtiga såsom zoographiska kännetecken, lik-

som inga delar, uti en naturlig uppställning, kunna
uppgifvas såsom nödvändigt säkra kännetecken;

de blifva det blott i förening med andra, men
ensamme ej engång för de arter, som man har

undersökt, ty de kunna ju befinnas vanskaplige;

men en Bos taurus med vanskapliga horn eller

klöfvar är ändock en oxe.

Lättklöfvarne äro bildade af nagel och såla,

liksom de båda större klöfvarne, med h vilka de

alltid visa någon öfverensstämmelse. Hos Hjor-

tame (fig. 1—3) äro de störst, långt nedhängande
och starkt urgröpta, samt oftast räta, spetsiga ocli

föisedde med en inviken främre kant liksom de
båda större. Hos Moschus äro de ganska nära lika

de egentliga klöfvarna och föga mindre än dessa;

hos Renen äro de, liksom klöfvarne, kullrige. Hos

Antilopina (9, 10) och Sylvicaprina (4—6) äro

de ganska små, oftast utan framstående kant, blott

såsom ett par vårtor på huden och saknas hos

flera arter (5, 10). Bovina (fig. 12, 13) och nå-

gra flera, hafva dem stora, transversella och

K. v. Akad. Handl. 1844.
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trubbiga, men platta, med ganska otydlig säla;

det är alltså nagelns kant som ensam skjuter fram.

Det bör anmärkas att hos en ung kalf af Bos

cafFer (f. 12) finner j^g dem något longitudinella,

spetsiga och kullriga. Hos Caprina (fig. 15— 18)

är slutligen den del, som motsvarar sälan, ganska

utvidgad, och kuUrig, men sjelfva nageln foga ut-

vecklad. Härigenom bli de stora och nästan klot-

runda, hvilket jag anser såsom ett af denna familjs

vigtigaste kännetecken. Märkligt är alt de hafva

samma form hos Oreotragus, som af alla Pecora

har minst utbildad såla uti de egentliga hofvarna.

4. Om nå^ra andra delar, hvaraf karak-

terer för Pecora blijvit tagne.

Tå-Körtlarne (Glandulce et pori inter-digi-

tales) anses af Ogu.by vara bland de delar, som
ofelbart angifva arternes afiinitet. Möjligtvis är

det afven så, och i alla fall äro de ganska märk-
värdige; jag tycker mig äfven finna att deras när-

eller frånvaro stå i sammanhang med hofvarnes

form, så att de finnas uti alla hofvar med stor,

baktill utstående såla, men ej i deöfriga; men då

jag blott haft tdlfälle att se dem på några få ar-

ter, emedan man nästan blott kan iaktti»o:a dem

på nyss dödade djur, och svårligen på torra skinn

eller lefvande djur, så har jag ej vågat begagna

dem såsom karakterer. Det är nemligen ej lik-

giltigt att sådane karakterer användas, som kunna
iakttagas.

Tår'Säckarne (Sinus sebacei , eller S. lacry-

males, elkr S. anteoculares; Ogtlby kallar dem
Crumen) äro belägne framom ögonen och skilde
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från dem. De finnas på mera än liälften af Pecora

,

och hafva vedei börligen blifvit iakttagne. Deras

storlek varierar något efter ålder och kön. Deras

qagn är, såsom alla andra afsöndruigs organers,

att från blodet alskilja en vätska; men att denna

vätska skulle hafva någon särdeles nytta för djurets

yttre hushållning lärer svårligen kuinia bevisas.

Nosens form lemnar ul märkt goda kännetec-

ken. Hos de flesta däggdjur fnuies en större eller

mindre fläck på nosspetsen eller öfverläppen , som
är beklädd med cn fast, läderartad, fullkomligt

kal och eget bildad hud, h vilken i allmänhet är

tydligt begränsad och alltid utgår från medellinien

,

eller egentligen är en utvidgning af den eget bilda-

de söm (Raphe) som hos de flesta djur finnes i fåran

på öfverläppens medellinie. Efter Illiger kalla

vi den Rhinariiun, Denna hud kan vara belägen

öfver näsborraine, på sjelfva nässpetsen, hvilket

är aldra vanligast i alla dassens ordningar; eller

blott mellan eller under dem; eller kan den bilda

en ring omkring dem , såsom hos Erinaceus och

Mustela; den kan vara slät eller vårtfuU o. s. v.

Oftast är den svart till färgen. Särdeles utmärkt

är den hos en del Ferae (t. ex. Ursus) och Pecora

(Bos, Cervus). Bland Aporna synes den blott före-

komma hos Lemur, der hela nässpetsen är beklädd

af en sådan hud. En hvar inser att Rhinarium
ingalunda är en egen, bestämd del, men dess för-

hållande till nosens medellinie och Raphe, gör att

den kan så anses, liksom en tillsats på nosen, och

såväl detta som dess allmänna förekommande,
rättfärdiga antagandet af en term derföre. Rhina-

rium har blifvit ansedt för ett känsel-organ af

egen art, och detta synes ej otroligt; emellertid

har jag intet att anföra härom, om ej att dess ut-

bildning ofta synes stå i omvändt förhållande till
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utbildningen af Mor rhå ren. (Se Mus, Felis, Ursus,

Bos). Att det bland Pecora skulle utmärka de rent

gräsätande arterne från dem, som lefva af löf,

örter, lafvar o. d. synes ej bekräftas deraf, att

Cervi, som lefva på sednare sättet, hafv a lika stort

rhinarium som det gräsätande slägtet Bos, och att

det hos just dessa båda slägten är större än hos

de öFriga Pecora. Inom alla naturliga familjer före-

komma arter med eller utan rhinarium.

Tillfölje af Illigers till en del oriktiga defi-

nition, utan exempel, hafva termerna Rhinarium
och Chiloma blifvit ganska obestämda, så att man
ömsom nyttjat dem båda för att uttrycka den
nakna, läderartade huden på nosen hos Pecora. Un-
der namnet Rhinarium har Illiger tänkt sig så

väl denna kala hud, som den någorlunda likartade

på de flesta djurs nässpets. Då en term antogs för

denna hud, blef det nödvändigt, att ej göra afse-

ende på dess läge, men definitionen på Rhinarium
i I1.T.1GERS Terminologi j, samt i Prodromus ^ ar

en blandning af egenheter för de olika lägena.

Denna terms bruk ses på hvarje sida i Prodromus.

Termen Chiloma förekommer mindre ofta; nem-
ligen vid K a mel familjen ('chiloma labro fisso"):

hos Giraffen; i bcskiifningen af si. Cervus ("Ro-

strum aut chilomate, aut rhinario instructum",

tydligen med afseende på Elgen och Renen);

likså vid Antilope. Vid Equus säges: "Rostrum
chilomate lato, rhinario nuUo;" vid Hippopotamus:'*

chiloma valde latum obtusum." Deiuia term är

alltså helt enkelt detsamma som labrum molle, sub-

tumidum, eller en modification af en vanliir, mer
eller mindre hårig öfverläpp. Dylika substantiva

termer, som ej utmärka en egen del, utan blott

ett eget utseende af en del, äro högst ovetenskap-

lige och tjena blull alt öka namiu-ns antal, utan
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tillökning i kännedom. Termen Ghiloma bör så-

ledes helt och hållet bortkastas, såsom öfverflödig;

den skulle endast kunna bibehållas såsom synonym
med Labrum (labium superius; öfverläpp), eller

med regio narium. Så torde äfven Illiger stun-

dom hafva tänkt sig densamma, ty han synes med
ordet Läppar, Labia, blott förstå läpparnes med
en tunnare hud beklädda kant (maigo labii); men
i detta fall finnes visserligen chiloma hos alla djur,

och kan ej tänkas såsom en motsats mot Rhina-

rium. — Rhinarium är Guviers och Fransmännens

*'Muffle" h vilket ord dock af Iltjger sättes såsom

synonymt med Chiloma. Det kallas numera i Eng-
land Muzzie och af nyare Tyska författare MiiffeL

Detta namn, Miiffelj, kan äfven användas på vårt

språk, ifall man ej hellre vill ujjptaga oxå^lMule,

hvarmed, i dagligt tal, boskapens tjocka nos och

mun förstås. Marklin öfversätter dermed Illigers

tvetydiga Chiloma,

Hårens form och beskaffenhet, så väl som de-

ras riktning eller utveckling på vissa ställen af

kroppen, lemnar ej blott goda artkännetecken utan

kan ofta med fördel användas att karakterisera

genera. Exempel derpå finnas öfverallt i det

följande.

Med full föresats begagnar jag allenast sådane

af ytan hämtade kännetecken, som kunna iakttagas

på de i samlingar vanliga exemplaren och som till-

höra alla kön och åldrar. Dessa äro de enda jag

haft tillfälle alt sjelf undersöka på alla de arter

jag sett, och således de enda för hvilka jag vill

ansvara. Zoologerne skulle utan tvifvel göra väl

uti att alltid handla sä, hvilket ej skulle hindra

dem att historiskt bifoga de af andra författare

hämtade underrättelserne om djurets öfriga märkvär-
digheter. Ofta är det svårt att finna kiinne-



166

tecken af allmän gillighel, men de finnas alliid,

och deras fullkomliga bortovaro är ett säkert tecken

att den åsyftade skillnaden, den vare till genus

eller art, ej fiimes i naturen. Jag har visserligen

haft tillfälle att se cranier af de flesta genera och

af ungefär hälften af arterna bland Pecora , men
då dessa ej synts mig visa tydligare kännetecken

för slägten och familjer än de yttre delarne, så

har jag hellre ulelemnat dem. Man synes temligen

allmänt hysa den fördomen, att de inre delarnes

form skulle vara mera konstant, och således tyd-

ligare utvisa ailinileten, än de yttres. På denna

grund får man ofta se så kallade "Anatomiska ka-

rakterer" ujjpräknas såsom de aldra yppersta, efter

undersökning på en enda art, understundom af

den beskaffenhet att de ej kunna controlleras. I

allmänhet skulle det vara rigtigare att blott anföra

sådana, utan att vilja på förhand göra dem gene-

rella. Vid närmare pröfning skall man finna att

formen på ett hufvudskålsben o. d. i alhnänhet

ej är mera konstant än formen på nästan hvilka

yttre delar som helst, t. o. m. färgfläckar, här-

tofsar o. m. s. Hufvudskålsbenen variera kanhända

ännu mera efter kön och ålder; men hvad som
ger dem och alla skelettdelar ett stort värde så-

som karakterer, är ej deras egenskap af inre delar

,

utan deras fasthet och deraf följande bestäm-

da form.

Här må blott tilläggas att jag haft tillfälle un-

dersöka ett betydligt antal små ungar af alla fa-

miljer bland Pecora och att förvissa mig oni, att

nosens form, hårels struktur och riktning, fötter-

nes form (oberäknadt slitningen af hofvarne") m. m.

ej afvika Iran samma delar hos de fullvuxnt-.
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5. Om Geografiska ulbredningen af Pecora,

Dessa djur saknas -AXåeXes ul\ jäustralien j och

förekommandet af en hjortart på Marianerne blir

ett nytt stöd för dessa öars sammanräknande med
Asien, liksom Philippinerne och Sunda-öarne. Af
de öfriga Veilsdelarne är y^/7Å:a rikast försed t med
Pecora af alla hufvudformer, utom hjortfamiljen

(Gervina), som derstädes fullkomligt saknas, ehuru

den finnes och kan anses såsom den öfver vägande

formen uti alla de öfriga verldsdelarne som inne-

hålla Pecora, nemligen Asien j Europa j, JSord-

amerika och Sydamerika. Hjortarne tyckas i A-
frika ersättas af de derstädes talrika Skogsbockarna

(Sylvicaprina), ohl hvilkas nära likhet med dem
vi förr hafva talat. Denna djiirgrupp är så egen

för det egentliga Afrika, söder om stora öknen,

att blott en enda art deraf är känd utom nämnde
regions gränser, nemligen Tetraceras qvadricornis

från Indien, och just denna art kommer hjortarne

närmast af alla, så att den nästan blott tyckes

hafva hornen af Skogsbockarna, men till ett högst

ovanhgt antal, dä de ä ro fyra. Camelopardenj som
blott finnes i Afrika söder om öknarne, och som något

närmar sig till hjortarne, t. ex. genom hornens beskaf-

fenhet, öfverläppens likhet med den hos Elgen och

några drag af inre byggnaden (enl. Owen), kan

äfven anses såsom en ersättning för dem. Bristen

på hjortar samt det uteslutcUide egandet af Skogs-

bockar och Giraffer, utgöra en af de största zoolo-

giska egenheterne för det egentliga Afrika eller

Negerlandet, och en af de största olikheterna mel-

lan denna verldsdels och Indiens däggdjurs Fauna.

Man säger att Dotlijorten skulle förekomma
vild vid Tunis, ]nen det synes mig troligt att den
derstädes kan härstamma från europeiska exem-
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plar. 1 fall den dock skulle befinnas verkligen

tillhöra Afrikas medelhafsregion , norr om öknarne,

så blefve detta ett af de utmärktaste bevisen för

denna landsträckas Zoologiska likhet med södra

Europa och Asien, samt olikhet med INegerlandet.

Uti Norra Afrika finnas inga Skogsbockar (Syl-

vicaprina), men desto talrikare äro der Gazel-

lerne (Antilope subg. Gazella), som jemte Camelus
dromedarius äro serdeles karakterika för denna
trakt, tillhopa med det närgränsande sydvestra

Asien, ända till Caucasus och Belur. Vidare före-

komma Gazeller, men med iiågon modifikation i

formen, rundtomkring gränserna af den nämnda
delen af Asien, tillhopa med Camelus bactrianus;

nemligen i Södra Ryssland och Kirgisiska stepperna

(A. saiga), i Tibet (A. Hodgsonii) och Indien

(A. cervicapra). Gazellslägtet tillhörer således

det ofantliga bälte af steppländer, blandade

med öknar och oaser, som under de mest olika

klimatiska förhållanden sträcker sig långs igenom
hela gamla kontinenten, från Senegal till Japanska

hafvet, norr om China, ock som, sjelf utgörande

en tredjedel af hela den stora, gamla kontinenten,

åtskiljer de båda öfriga tredjedelarna, den norra

och södra. Samma bälte utgör tillika INomadfol-

kens hemland och utmärkes vidare af Camelsläg-

tet, som endast der förekommer, ehuru till större

delen blott i tamt tillstånd, men som der utgör

nästan enda medlet för kommunikationen och för

en del af dessa öknars beboelighet. Uti södra

Afrika äro väl både öknar och stepper, liksom

klimatet, nära lika dem i Norra Afrika, men Ga-
zellerne föreställas der af arter, som till sin bild-

ning afvika långt mera från typus, än de som lefva

uti Östra Europas och Norra Chinas slepper , nem-
ligen af Ant. euchore och molanpus, samt, om
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man så behagar, af Bubalus pygargus. Märkvär-

digt är förekommandet i Nordamerika af en enda,

med Gazellerne närslägtad djurart, Dicranoceras

,

som dessutom har ovanligt bildade horn, I Syd-

amerika finnes ej något kändt Antelopartadt djur,

ehuru denna verldsdel innehåller ofantliga Stepp-

länder.

Af det ofvan anförda inhemtas, att de Ga-
zeller som lefva utom slägtets egentliga hemland,
äro få till antalet och af betydligt afvikande form.

En blick på den systematiska uppräkningen af

dessa arter, längre fram, visar, att de dessutom

äro sinsemellan ganska afvikande, ungefär i den
mån de bebo skilda trakter; h varemot de som lefva

inom det område, för hvilket de tyckas vara bil-

dade, äro talrika och så närslägtade, att man blott

med svårighet kan åtskilja en stor del bland dem.
Liksom ^/2^e/o/;-familjen hufvudsakligen till-

hörer det nyss definierade området, äro arterna

af familjen Sjlvicaprina inskränkte inom det

egentliga Afrika, söder om stora öknen. Hjort-

arterne (Fam. Cervina) äro, såsom nämndes, ut-

bredde öfver båda kontinenterna, med undantag af

samma Afrika, och de båda återstående större fa-

miljerne, Bovina och Caprina^ hafva en lika stor

utsträckning; men de saknas i Sydamerika i stäl-

let för Afrika och artantalet är betydligt mindre.

Den får- eller get-art som man trott sig finna i

Sydamerika, är blott känd efter alltför osäkra upp-
gifter (Capra pudu MoL; Ixalus probaton Og.).

Kalla zonens Pecora visa den derstädes ej

ovanliga egenheten, att samma arter finnas rundt
omkring jorden, i Europa, Asien och Amerika,
nemligen Renen inom den egentliga kalla zonen
och Elgen i Norra delen af den tempererade.

Man skulle kunna säga, att kalla zonen förhåller sig,



170

i stort, till de båda koiitiiieiiternas bättre lottade

delar, på samma sätt som de nyss omtalade kring-

liggande trakterna, till Antilopernes stepp- och

öken-område: den innehåller blott få , vidsträckt ut-

bredda och ganska alMkande arter, af den båda kon-

tinenterne tillhöriga, artrika Hjortfamiljen. Utom
de båda nämnda arterna finnes der blott en tredje

af Pecora, neraligen Ovibos nioscliatus i ]Nord-

amerika, som äfven är ganska afvikande inom fam.

bovina.

Hjortarnes geografiska utbredning företei* en

annan mäiklighet. Ehuru betydliga olikheter dessa

djur visa, så är dock det hufvudsnkli^^a slägtet,

Cervus y gemensamt för båda kontinenterna, och

utgöres af talrika arter. Dessa synas mig ganska

tydligen utgöra 8 små, naturliga sektioner, hvaraf

de 4 amerikanska, både till form och fädernesland,

visa en icke otydlig analogi med hvar sin af de

öfriga 4, som tillhöra ganda kontinenten, h vilket

bättre synes längre fram, uti slägtets systematiska

uppställning. Ehuru man väl knappt kan samman-
föra dessa sektioner till 2:ne naturliga hufs udgrup-

per efter verldsdelarne, så ega dock h vardera kon-

tineiitens arter ett konstant kännetecken, uti en

liten hårtofs, som hos dem i gamla kontinenten

linnes på yttre sidan af metatarsi öfre del, (straxt

nedom tarsus) och hos dem i Amerika, på insidan

af sjelfva larsus (hasleden). Cervus strongyiuceros

i mellersta delen af INordamerika utgör dock ett

undantag, ty den liörer till samma grupp so»n vår

C. elaphus, och har hårtofsen bildad liksom den.

Elg och Uen, som äro gemensamme för båda kon-

tincnterne, haf\a densamma likadan som ganda

kontinentens arter. Södra Asien, som utgöres af

Indien med China och Sundiska öarna , och är den

rikaste af alla verldsdclar i zouh>giskt hänseende,



171

utmärker sig genom de hjortarter som liaFva liårda,

grofva har och blott tvågreniga horn. I den del

af gamla kontinenten, som ligger norr om det

stora ökenbältet, hafva hjortarterne mjuka, sköra

och spongiösa, men oftast ganska tjocka hår.

Efter Pecora kan man alltså på följande sätt be-

stämma och karakterisera jordens hufvud-afdelningar,

eller de egentliga Naturhistoriska verldsdelarna

:

ISegerlandet utmärkes af största antalet Pecora;

Giraffer och Sjlvicaprina; inga Cervina;

Nomadregionen, af Gazeller och Kameler;

Södra Asien, af hjortar med yttre tofs vid tar-

sus , och fasta, tagellika hår;

Norra delen af gamla contin. med hela kalla

zonen , af hjortar med yttre tofs nedom tarsus

oc\i bräckliga här;

Amerika (utom kalla zonen) af hjortar med inre

tofs på tarsen.

Australien (och Madagaskar?) utmärker sig slut-

ligen genom fullkomlig brist på Pecora.

Föröfrigt hänvisar jag, angående idislande

djurens utbredning, till den systematiska framställ-

ningen och till nedanstående tabell, vid hvilken

följande här må anmärkas.

Under Afrika finnes ingen kolumn för Mada-
gaskar, hvarifrån jag ej känner någon art; ej heller

för det stora, obekanta området mellan södra tro-

piken och aequator, hvilket dock, att dömma efter

de i Norr och Söder omgifvande länderna, uti

h vilka flera arter och nästan alla hufvudsakliga

slägten äro gemensamma, måste vara ganska rikt

på djur af denna ordning. Den enda mig bekanta

art derifrån är Tragelaphus phaleratus. Tredje Afri-
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kanska kolumnen innefattar blott Abyssinien och

Sennaar. Under Asia media orien talis förstås

Mandschuriet, Mongoliet, Altai och Thibet. Ame-
rika har här ej behöft vidare fördelning än i

Norra och Södra, men kalla zonen af båda konti-

nenterne tillhopa är, på förut anförde grunder,

uppförd såsom en egen verldsdel •').

*) Jag har funnit riktigt, att i det följande utesluta

den i Vetensk. Ac. Öfversigt 1845, sid. 31, uppförda
familjen Hippotragina , som bestod af följande släg-

ten: Cervicapra. j Strepsiceros och Hippolra^us (A.

eqiiina), nu insatte i Fam. Sylvicapi ina ; Bubalus j

nu bland Aiitilopina, samt Portax och Damalis

^

här förde till Bovina.
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Fam. Camelina . . .

Y. Camelopay^dali . .

F. Cerviiia (47 sp.)

Alces
Raugifer . . . .

Cervus
Capreolus . . .

Prox
Moschus . . . .

Tragulus . . . .

F. Caprina (23)
Ovis
Capra

' Nemorhedus . .

Oreotragus . . .

F. Antelopina (20)
Antil. GazelJoe

Radii generis .

Dicranoceras .

Bubalus .....
F. Bovina (17)

Oryx
Catoblepas . . .

Ovibos
Bos
Anoa
Portax .....
Damalis ....

F. Sjlvicaprina (31)

Hippotragus . .

Strepsiceros . .

Cervicapra .

Calotragus . . .

Wanotragus . . .

Neotragus . . .

Sylvicapra . . .

Tragelaphus . .

Tetraceras . . .
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Oxfiositio Pecorum Systematica.

Cohors Irma, Unguligr a da.

Solea pedis calcatoria pro sirigulis digitis diver-

sa, tota inter margines ungylae inclusa, Labrum
integrum; dentes iiicisivi superiie imlli, inferne

8; canini nulli (vel tantura superne in maribus e

Fa in. Cervina).

ct) Cervicornia: cornibus e rudimento' piloso

explicandis, vel nullis.

Fam. 1 C a m e I o p a r d a 1 i 11 a

,

Cornibus persistentibus, cule villosa tedis,

simplicibus; ungulis lalis, postice proniinulis.

1 CAMELOPARDALIS Schreb.

Labro non sulcato, toto piloso, prolixo, an te

nares loiigius exlenso, et, ut lingua, valde exten-

sili. Sinus sebacei et uiigulae spurite nuUa.

Haec forma admodum singuhrris a reliquis

pecoiis differt lingua extensili et cornibus, ab ulero

matris perfectis, pilosis non deciduis (de iis conf.

snpra pag. 145) Solum ceralophorium Cervi reprae-

sentant. Coilurn longissimum, nares undique m;ir-

ginatae et iingulas spuricE nullae, ut in Camelo.

DilFert vero corporis trunco brevissimo, antice al-

tiore, similiter ac Bubali, et coUo postice jubato,

ut in Equo. Ungulae fere ut in Antilopinis for-

inatae: solea magna, plana, postice prominula ; sed

latae, ut Boum (v. lig. 14). Hinc longe a Cervis

differt, et ut proj)ria familia optime enumeratur.

Pedes longi. Cauda per se talos fei e attingit, infi a

apicem selis crassis valde floccosa.

1. C. ^irnfa Sclir. Unica species, Africam infra desei la

inh;ibitans , in rampis finlico-^is por familias visens.
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a) in Afr. meridionali, extra tropicum, colore paullo
obsoLirior; /?) ^thiopica, e Sennaar, alba, fulvoma-
culata, pilis brevissimis, (Act. Stockh. 1842 pag. 244).
— Eliam ad Senegal et in Borna cognila.

Fam. 2 Ger vi na.

Gornua decidua vel nulla.

Labrum non sulcatum (praeter Alcem). Un-
giilae angustae, acut(e (praeter Tarantii), solea iin-

pressa
,
postice non prominula. U. spuriae planalae

,

majusculce, longitudinales , apice acutae vel tritas

(Prox solus in liac re difFert).

Animalia pulchra, velocia, om nes plägas mundi,
praeter Africam, inhabitanlia

,
plerumque sylvatica

vel nemoralia. Stalura brevis; pedes aquales,

Irunco panllo altiores, graciles; dorsum aequale

,

collum mediocre, alte erigendum, praeter in Alce).

Linea facialis recta. Ubinarium ,
praeter Alcis et

Tarandi, magnum, nudum, coriaceum
,

usque in

labrum late continuatum. Sinus sebacei plerum-

que adsunt. Pili plerisque crassi, teretes flexuoso

undati; semper utrinque convexi, nec sulcati; in-

tus cellulis niagnis, jam ad amplificationem decuplam
vislbilibus, compositi. In borealibus praesertim crassi

sunt pili, superficie tenui, opaca, inclusi, indeque

fragilfs, sed calorein mire continentes. Gauda
plerumque capite dimidio brevior. Mammae 4. De
mira cornuum indole supra locuti sumus. Rami sem-
per ita dispositi et direcLi sunt, ut spatiura omnes si-

mul amplecti videantur, quare contra se invicem plus

minusve curvantur. In furca igitur apicis, alter

externus et anterior , alter internus et posterior;

sed tamen hic saepe antrorsum flectitur. Ex bis

duobus ramum longiorem : apicem^ breviorem:

ramulum a ppella in us.
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2 ALCES Sm. Wagii.

Rostrum deiise pilosum, macula rhinarii parva,

nuda, ante nares sita.

Totum rostrum molle, cum naribus longe anle

osproductum, magiium, sensim tiependens; subtus

lineå angusta, coriacea, e rhiiiario ad marginem
labii ducta, sulcatum. Sinus lacrjmales minuti

adsunt. Pili fragiles, crassi. Collum breve, cras-

sum , a corpore brev i boviiio modo porrectum. Barba

gula ris in utroque sexu. Cauda brevis. Scopa nie-

tatarsi externa supra medium sita. Cornua, tan-

tum maris, pabnata. — Maximi, sylvatici, sub-

boreales utriusque orbis.

1 C. alces L. In Europae, Asiae et Americae parte septem-
trionali, sed non in frigida; infra limites Tarandi
(Baer). Altitudo dorsi in mare adulto circiter 6-pe-

dalis.

3 RANGIFER Sm. Wagn. sec Gessn.

et 01. Magn.

Tarandus Yet. et Ogilb.

Rostrum totum dense pilosum. Ungulas latas,

depressae, apice inflex^e (v. fig. 2).

Forma ungularum lata et rostro toto piloso

ab omnibus reliquis difFert. Sinus lacryuiales per-

fecti sed parvi, fasciculo piloso obtecti. Pili fiagi-

les, aestate breves, fusci, hieme loiigiores, pallidi

vel albi; juguli elongati. Scopa metatarsi ut prioris.

Cornua laevia ramis longis, iterum partitis, instructa,

apicem versus planata; maris maxima; feminas

parva adsunt, quod buic generi est peculiare. —
Animalia maxime borealia et alpina, migrantia

,

lichenivora, gregaria, mediocris magnitudinis.

1 /?. tarandus (Linn.) In Zona frigida totiiis orbis inha-

bitabilis; usqne ad 80^ lat. in Spetsbergen; meridiem
versus, usque circa 50° lat. in montibiis Danuri<33 et ]Mon-

goliie. In monle Ural fcMc convenil cuui Antilope saiga.

4 GER-
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4 CERVUS Linn.

Rhinarium Jate nudum. Gauda perfecta. Uug.
spuriae niajusculae. Sinus lacrjniales perfecli.

Cornua inaris leretia, a basi divergeutia, sim-

plici-ramosa. Pili, maris crassiores quam feminae,

aestate breves, fulvi, hieme longioies giisei. Un-
gulae sa t anguslae (praeter sp. l:ani) sed non ad-

niodum com pressas.

l:mo. Cervi veteris orbis (prceter sp. Irmani).

Scopa nielatarsi externa, supra medium sita. Cornua
aspera, propugnacLilo valido, coronae hasali contigiio.

a) ]!¥ohiMeS» (Cervi propr, Linn. et vet. Elaphus H.

Sm.). <^aiida, aure brevior (glandulosa)
,

plagaqiie iiro-

pygii pallidae. Aures dimidio capile evidenter longiores,

apice subattenuatöe. Rhinarium infra nares utrin<jue pi-

losum (ideoque in labro angnslaliim . — Species magnie,

pilis fragilibus, opacis, cornibusque terttibus, tandem mnl-
liramosis, armatae, sylvas Zonae temperatie inhabitanles.

1 C. strongyloceros Schr. (canadensis et wapili Aiut.),

ungulis dilatatis, fere semicircularibus. — America
septemtr. media. Sp. maxima totius generis , Alei (erc

oequalis; ungulis fere Tarandi pilisq. tenuibus reliquis

dissimilis. Canda brevior qu. Elaphi
;
jugulum fusqnm,

subjubatnm; nucha Ijevis, dorso concolor.

2 C, elaphus L. ungulis augustis, nucha fuscescenfe, lon-

gipilosa, uropygio fulvo. Jugulum colorem habet coi-

poris. — Europa; in Scandinavia paucis locis, usque

ad 63° lat. in insula Norvegiae; piaeterea in sylvis

Caucasicis, Altaicis et Dauuricis. Altitudo dorsi maris

paullo ultia 4-pedalis (1,2 ad 1,3 m.).

3 C. IVallichii C«iv. speculo supra-anali hirto, albo (sec.

Fig. Fr. C«iv. Mammif'.). Non vidi. — Montes Asi«
submeridiona|es. — Magnitudo?

/?) mppeliipHi ^ cauda mediocri, uropygio colrsre

dorsi. Aures dimidio capite paullo breviores, lalae, ellipticae.

Rhinarium infra nares latum, nec ad latera pilosum.

JPili (praeter sp. primae) tenaces, duri, subnilidi, depressi

,

ÄT. y. Acnd. EaniU. 1844. 12



178

crassi, sed structiira inteiiore similes priorum. Gornua

teretia
,
ramis, proeter apictnij dnobus: propu^naculo et

ramulo, armata. Asiara meridionali-orientalern inhabitant.

*) Gauda pallida; cornua et pili feie C. elaphi.

4 G. n. sp. jdponicus, in ditissimo miiseo Lugdunensi vi-

sus, ab editoribus Faunae Japonicae desciibendus et

nominandus. Mediiis inter priores et sequentes
,
magni-

tudine G. damse vix sequaiis.

**) Typici, non maciilati, C. elapho vix minores.

Gauda obscui a
,
saspe floccosa , aure paiillo longior. Pili

crassissimi , dui i. [Rusa Harn. Sm..* quod nomen est

Gervi javaniim).

?5 C Duvaucelli Cuv. I. c. p. 505. Wagn. G. elaphoides

Hodgs., cornu apice bis bifido. — Ex India, tantum
cornua vidi).

6 Aristotelis Gu v. Oss. foss. Ed. ;3, vol. IV p. 503 pl. 39
fig. 10; Wagn.; cauda fusca, apice obscuriore, non
floccosa; pedibus maculaque supra-oculari fulvis; re-

gione anali occulte fiilva. colio longipiloso, raraulo

cornu inlerno , retrojsum verso. — India, Nepal; Pari-

siis vivos vidi. Gerf noir de Bengale Fr. Guv. Mam-
m\L est specimen junius, cornu rectiore, brevi-ranioso

instruclum).

7 C. e(juinus Guv. i. c. p. 45, Wagn., S. Mi.iller, Nederi.

Verb.; caudae flocco apicis nigro, rotundo, qvasi detonso.

Area analis latior, pedes, scopje et mac. paipebrjje ful va.

cf' collo longipiloso; ramulo cornu interiore ut prioris

retrorsum verso. — Sumatra; Borneo (Mus. Lugdun.).

8 C. hippclaphus Guv. (I. c. p. 40, tab 5 fig. 31—34;
Ham. Sm., G. de Bengale Fr. Guv. Mauimif. 2, bab.

aestiv. — G. rusa Wedei l. Verb. p. 45, tab. 43, egrcgia

ut omnes liuj. operis; — Wagn.). Gauda apice fu-

scesceiis, non flocoosa. Regio analis non picta. c/"

collo superiore genisque longipilosis , ramu lo cornu ex-

terno, anlrorsum verso. — E Java (!Mus. Lugdun.
Gelerae indic. jiati ijc errore orla?. Vivuu) Parisiis vidi).

Simillimus prioiibus, sed paullo minor, magis luiico-

lor, grisescens.

Obs. C. hippelaphus Dcsm. Mamma!, cujus sp. lypi-

cum Parisiis vidi, ab boc tlilFcire vidcnlur pilis dorsi

anterioris longis>imis, collo vero non jubalo: quod aliis
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enodandiim relinqno. Conf. praeterea Biche de Malacoa
Fr. Gnv. Mammal. 1; C. malaccensis Fischer Synops.

***) Simillimi prioribus sed inulto minores: C. damoe
aequales, vel infeiiores. Oinnes fusco-grisei , col!o non
jubati. Quaedam, ut prioris subdivisionis, inter se vix

magis diferre videntur, quam diversae stirpes Gei vi elaphi

,

cornibus pauUo dissimilibus agnoscendas, Onines Indici

insulares.

9 C. moluccensis Quoy. — C. russa mohicc. S. MiiiKr.

Nederl. Verb. tab. 45, cornii. Wagn. — A C, bippelapbo

javano vix difFert nisi magnitudine minore, Sequenti

quoque simillimus, sed difFert Facie grisescente, fron-

tis colore picla, speculo ani nullo, coinu angustiore.

(Mus Lngd.) — Conf. Eydoux et Gervais, Guer, Mag.
1836 pag. 26 j de juvene et de feniina cornuta.

10 C. Peroni Guv. I. c, ramulo coi nii externe sito, stib-

anlrorsum directo, et minus divergente, interdum apici

fere aequab'. Gaudas floccus fuscus. Regio ani latins

alba. Fröns grisea , facies et superciJia fusca. Digiti

postice pilosi, — Timor. (Mus. Paris, propugnacnio
dextro duplici; Lugdun.. Vivus Amslelod. 1841).

11 C. Kuhlii S. Mull. Nederl. Verb. tab. 44. p. 45 (non

descr.), a priore vix difFerre videtur, nisi ramulo cornt?,

angulo fere recto, retrorsum et introrsuai divergente.

Gauda (sec. fig. cit.) col. corporis , subtus et apice alba
;

fröns fuscior. Digiti? — Insula Luboc inter Javam et

Borneo. (Non vidi).

12 C, philippinus Desm.; Fisclier Syn. 622; cornu minus
curvatnm, ramulo interiore-postico, angulo acuto(45*')

divergente. Gauda prioi is. Fröns fusea, ambitu grisea

,

naso et supeiciliis fuscis. Digiti postice nudi *). — Ins.

Luzon (Mus. Paiis. et Lugd. et pull.).

13 C. Marianus Quoy et Gaim. Desm. Geteris paullo

major, cornibus fortius curvatis, robustis, brevibiis,

ramulo poslico-interno angulo 60*^ divergente. GaudiC
fasciculus undique niger, dependens; digiti postice nudi.

*) Haec nuditas, quam in utroque sexu et in pullulo,
sed tanlummodo in sp. n:o 12 et 13 öbserva vi , mi-
nimea depilatione nritur; sed, indole quadam cailo>a

culi«, iät statum permanentem sese praehet.
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— Ins. Marianae (Speciinen Mascuiinum, a Quoy et

Gaimard allatiim, Parisiis vidi. In Axilla propugna-
culi dexU i adest rudiiiientum ramuli. — Feniina bene
consei vala , sed ignotae originis, in Museo nosti o ex-

slat, qiiae pro Antil. melanoti, a:o 1835 Bruxellis

emta est. Hiijus facies et fröns habent coiorem
corporis).

14 C. lepidus n. sp. ciijiis marem adiillum in Museo
Francoflirthano , raris animalibiis scatente, vidi. Re-
liqiiis pulchrior et minor : G. capreolo vix aeqnalis. —
Piufo-riiscus, pih"s macLiIa pallida vaiiegatis, sed in

ventre et aj tnbiis iinicoloribjis (in ,c^^ ibi non palli-

dis). Area analis parva, alba, siiperne nigro eincta;

caiida longipilosa, alba, superne nigra. Facies tota

fiisca, inacula rotiindata alba ante ordinaiiam ni-

gram ad os. Corniia laevia, teniiia, siibrecta, elon-

gata, propugnaculo antiorsnm, snpra frontem. de-
flexo, (ni C. Wallichii). Pili paullo teniiioies et

siniis sebacei minores qiiam pra?cedcntiiim. — E Java
ortns dicitur.

****) Fidvi, albomacniati pilis minus ciassis, cauda
paullo longiore. Slatuia Damac. De celero forma ut

palriå similes prioribus (Gen. Axis rec.)

15 C. axis BufF. ErxI. vifta spinali nigricante cum serie

gemina, albf)macii lata , ad caput u>que exlensa. Pictura

frontis ovalis
,
nigricars;^ collolacvi, ramnio po>tico-

interno. — India.

16 C. psciidaxis Gervais Vöy de laBonite; Institu t 1841
,

419. — maculis subsordidis; colli, nndiqne longi-

pilosi, iiullis; cauda nigra, fronle nnicolore, ramulo
inleriore-antico. INIagnitudo prasCs. — Patria incerla.

(Vivum Parisiis vi(ii. An C. axis var. ceylanensis

Hanj Sm. ?).

?]7 C. nudipalpchra Gg. Z. Pr. 1831, 136; Wagn.; collo

nigro; — India.

y) WtyVlitphUH • a reliquis diiTert linea faciali con-

vexa, pedibus atilicis paullo brevioribus et >talura cr assa ,

niolli, quasi forina vel suill.i, Traijulis non ab>in»ili.

l^arvus, cau(bi et pilis G a\i, coloie sequenli similis.

llbinarimn, auric»dit> et cornna ul in div. ^ fornjata

IVomcn a.l(li<ii a similihidine formaluin, ciim r<'.liqn;F om-
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nes secliones noininatde sunl {vg\ Sus); ipse veio genus

Cervi in tegrum habeo.

18 C. porcinus Zimm. — India. Capreolo uiinoi-. (Vivoset

faictos Parisiis vidi).

ö) j0#ffft/f H. Sm. (Nomen Platycevos in ter Goleoptera

diu acceptum). Cauda longior: praeter floccum fere ad

altit. ventris dependens. Auriculae priorunj, aequantes |

capilis, sed aUennatae. Rliinarinm infra angnstalum, ut

G. elaphi. Pili tenniores quam priorum. Gornua basi

,

nt ojnnium, rugosa; apice singnlari modo expianala,

lievia, multi-ramulosa. Statura in genere Gervi media.

19 C. dama L. — Patria Europa mendionalis (conf. supi a)

Pili cervicis reversi. Altiludo dorsi 3-pedaIis.

2.(1 0 Cervi Americaiii

Penicillo ealcanei interno, albo fuscoque, vel niillo,

instructi. — Goinua rugulosa, proptignacu lo debili, a

corona basali remoto. — Proprie igilur est ramus inter-

medius, propugnaculo diHciente. Khinarium omnium in-

fra nares late nudum, (ut et y sup^-riores).

a) FMii^ZUiHW Smith. Gauda aure longior, a basi

usque longipilosa, subtus, cum area anali, alba. Aures
magnae, long. | capitis aequales, obtuse rofundatae.— Pili

tenues, ut G. damae. Fasciculus tarsi inlernus magnus;
alius externus, infra medium metalarsi situs, rotundus,
in quibusdam sp. adesl. Gornua arcuata, sursum plana-

ta
,
apice antrorsum versa, ramis posticis, propugnaculo

interno vel nullo. — Gervi magnitudine similes Damae,
qvam in America repraesentant ; ciica mare mexicanum,
nt Dama circa mediterraneum , habitantes, sed latius di-

stributi. Non minus quam Gervi indici inter se conveniunt.

20 C. virginianus Gm. — A mer. sep t. lemperafa, ad

orientera. — Aslate laete fulvus, hieme griseus. Gauda
supra apicem nigricans; praetei- pilos facie, ad cornua,
paullo brevior, (220 mm). Scopa metatarsi ext. rol»m-
da, alba (etiam in pullulis neonatis). — Major: alt.

dorsi usque ad 3-pedalis. Pictura faciei ut sequentis,

sed minus delinita. (Mus. Berol., Paris.
,

ibiq. vivus).

21. C. leucurus Dougl. Wagner Suppl. — Amer. temp.
ad occidentem et centralis. — Semper fiil vo-fuscescens

;

cauda superne tota ful va; prceler .pilos ajquat longit.
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capilis ad aures. Scopa metatarsi miniila. Nnsiis

flisens; rostri latera alba, viltå obliqua nigra, a nari-

bus per os ductå. Priore paiillo minor. (Vivus Parisiis}.

22 C. f?fea:icanus Gm.', Licht. Dai\st. — Mexico. — Fiilvo-

grisius; canda siiperne concolor, praeler pilos longi-

tudini diniidii capitis aequalis. Rostriim colore simile

corpori, macnia ad os vix ulla. Scopa metatarsi ex-
terna evidens, fusca. Magn. prioris. (Speciraina Bero-
linensia, cf $ > i" litteris benigne descripsit amiciss.

Prof. Ericbson). Coinii latins quam prioriim.

23 C. nemoralis Hara. Sm. — Fulvo-griseus ^ caiida sn-
perne nigricante, praeler pilos dimidium caput aeqnans.

Facies ut G. leiicnri picta. Scopa externa miniita,

obsoleta. Aures externe dense , brevissime griseo-pilosae.

Minor; altit. dorsi vix ultra bipedalis. (Mus Hafn.

jiiv., Lugdun. Pai is). — Hab. circa mare mexica-
num, in Guyana — Mexico.

C. ^ymnotis Wiegm. — Simillimus priori , nec difFere vide-

tur nisi cauda longiore, superne pallida et auriculis

extus Fuscis, subnudis. Scopa metat, externa nulla.

Magniludo, pictura et cornua lata prioris. — Colum-
bia — (Wiegmann Isis 1833. Wagn. Suppl. — Specimina
Berolini adsunt. An vere a priori difFert?).

? 24 C. macrotis Say. — Amer. bor. interiör. — Cornua
bis bifida. Altiludo dorsi 2\ pedalis. Cauda valde

villosa, bujus Sect.s, apice nigrofuscescens
; praeter pilos

vix habtt longit. \ capitis. Fulvo-fuscescens , rostro

minus piclo, macula ad os fuscescente. (Richards. Fn.

bor. Am.; Wagn Suppl. c. tig. Richardsoni. Ipse non % idi).

/9) ISSiiiSfOCCVi Wagn. pars. Cauda brevissima,

pili lenuissimi, auriculie magnie priorum. — Sp. magnae,
coinibus rectis, 3 ramosis, fasciculoque interno tarsi,

nullo vero externo inslrucf», in Am. meridionali C ela-

phum referentes.

26 C. paludosus Desm. Licht. — Brasilia, Paraguay. —
Fnivus pedibus nigricantibus. Magniludo fere C.

elaphi. Rostriim obsolele piclum. (Mus Berol.

Paris

y) W^Ut'€*ifeå*eS Wagn. pars. Aiires anguslae, acut.F,

dimidio capite longiorcs. Cauda brevi^. Pili crassi, un-
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(Jati, ininiis fragiles. — Sp. minores Americae meridiona-
Jis, analogae crassipilosis indicis. Gornua prioris sectionis.

Fasciculus pedis poslici internus adest, externas deest.

27 C. cainpestris Cuv. Licht. — Brasilia; Paraguay. —

-

Fulvescens, pilis dorsi anterioris et cervicis infimi

reversis (Mus Berl. Fiancof. Paris. Lugdun.).

28 C. antisiensis Dorb. Wagn. Suppl. — Alpes Boliviae.

— Ginereus pilis rigidis, apice nigris annulo albo.

Ungulae solilo latiores, apice tritJ3e. Magn. prioris.

(Mus. Paris

å) ^whMif^MCS H. Sm. Aures dimidio capite brevio-

res, rotundatae; catida aure brevior.— Sp. parvse, antilopinae,

cornibus tantum siniplicibus, area frontali longius pilosa,

in definita, inter cornua rectangulari , et linea faciali,

convexa aguoscendae; divisionem G. porcini in America
meridiondli exh iben tes.

29 C, nemoHva^us Fr. Gu v. Licbt. pilis opacis, fasciculo

pedum nullo. Afires dimidio capite vix breviores.

[C. simplicicornis Pr. Max. sec. llliger in Mus. Berol.

sed non ab III. descriplus).

30 C. rufus Fr. Gu v. Licht. pilis nitidis rufis; fasciculo

tarsi interno; aure ^ cap:s aequali. — C. dolichurus

Wagn. Suppl. 4 p. 389.

31 C. humilis Bennett, Z. Pr. 1831; Wagn.?; G. simpli-

cicornis H. Sm.; G. rufus Wagn. I. c.— Minor, rufus,

pilis annulatis, collo genisque grisescentibus , fronte

auriculisque brevibus loete rufis, cauda brevissima

(pollicari); e Gbili in Mus. Francof. vidi) *).

*) Gervi spurii, dubii mihique ignoti:

C. coronatus GeofFr. secundum fragmentum cornu
Tarandi conslitutus.

C clavatus H. Sm. sec. cornu; an monstrosum?
C. occidentalis H. Sm. et macrourus Raf. a. G. leu-

curo et macroti vix dist. Gonf. Fischer Syn. 614
et 615.

C. 72zger Blainv; India, et C M«zco/or H. Sm. ,
Geylon;

nimis imperfecte cogniti; affines G. equino et. cet.

C. Leschenaulti Gu v. Oss. foss. sec. cornu G. hippe-
laphi javani?

C. pumilio H. Sm. sec. cornua incerta.
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5. CAPREOLUS H. Sm. Wagn. Capi ea Og.

Cauda eKtus nulla. (Aiea analis magna alba).

Rhinarium infra iiaies anguslatum

,

Scopa metatarsi ext. superioi*, et pil i fragilfs ut

in Cervis vet. orbis teniperali.

Sinus laciymales obsuleti.

Unguloe altae, convexae, parvae. U. spuriae ut Cervi.

Coinna niaris approxiniata , erecta, non inul-

tum (Ii vergentia , aspera , propugnaculo nu I lo.

Denl. c.tnini nuUi

Auies longit. i capitis aequales.

1 C. europceus (Gervus capr. L.) Aniinal Europce pro-

prium et elegantissimnm. — Maciila nigra infra ang.

oris; maxilia inf. antice alba. Altitudo dorsi 2^^ pedum.

2 C, pjrgar^us (Pall.) in ^sia media ab Ural ad Lenam.— A priori non minus differt, quam omnes Cervi

indici inter se; hi igitiir, non minus qvam illi, distin-

guendi, sed rectius forsan ut merae varietates babendi.
— Multo major, dilutior; macula nigra ante angu-
iMlrn oris, mentum fere implens; coinua longiora;

sintis lacrymales paullo distinctiores. (Mus. Stockh.).

6. PKOX Og. (Stylocerus H. Sm.: nomen
Inseeti).

Cauda longa , floccosa. Rbinarium lale nudnm.
Sinus lacrjniales profundi, magni.

Linea facialis convexa, cute fruntis in utruq. sexu

lungitailinaliter bi-plicata.

Den tes canini in cr^?; ma ris exserti

Ungnias spuriae minutre, transvers^e, ut in Anti-

lopinis. U. ordinariae cervina?, sed solea cal-

catoria sub pbalange media digili exlensa!

C. lahipcs Fr. Cuv. IMamm. IV, est Anlil. 4-cornis

Anct. 9 (Specimen Parisiis vidi).

C. guincensis Linn. vide poslbuc. in exposilione Pc-
corum Linnuei.
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Slatina pjirva, crassa , mollis (vel qs. lepoi liia

fere nt Traguii); pili teiiiiiores, nitidi; scopce

ruillae petlum; aures diniidio capiie breviores,

lalae. Mas coiniculis, in slipitibuvS allissimis

iiDposilis, instrncUis. Ex India cuin insulis,

Jiiulti descripLi, sed ullerius exainiiiandi ?

1 P. muntjac Zimm. Ins. Sunda icae. -— Laete riifus jugulo

concol.; tibiis antice, giilaque albis; digitis alboma-
cnlatis. Capreolo minor. (Mus. Stockh. Paris) "Junior

est C. moschatus Blainv," Wagn. I. c.

C. subcoronatus Auct. hujus est generis.

2 P. ratva Hodgs. "Nepal. — Magnit, fere Da mae, fulvus,

digitis albomaculatis.'*

3 P. alhipes Wagn. Suppl. Malabar. ~ Minor, rufus,

digitis albo-maculatis; jugnlo toto pediblq. intus albis.

— (C aureus H. Sm., e Malacca , idem videtur).

4 P. stylocerus Wagn, "Nepal. — Fuscus pictura alba

prioris. Vix magnit. Capreoli aequalis/'

5 P. Reevesii Ogilb. Wagn. "China." — "Grisescens pe-

dibus non albomaculatis."

6 P. melas Ogilby. "India." — ^'Niger."

7. MOSCHUS L. ecornis, denlibiis caninis

aculis; maris exseitis; pilis crassissiinis, undalis,

IVagilibus. Caiida brevissima, vix ulla. Simis

lacryiTlales nulli.

Rbinarium latum, inagiinm.

Aures aequanl long. | capitis, ovales, dense pilos^e.

Uiij^ulae sal parvge, compressae, angiislae, aculc€.

Ung. spuriae elongatae, noii iiinUo minores.

Scopoe nullae.

Aninialia alpiiio-rupestria Asi^e mediae, babilu,

coloie f)ilisque siniilts Capreolo; paiillo luiiio-

ra, raoschum in folliculo cutaneo ad proepu-

liuni maris fovenlia,

1 M. nioschiferus L. vix nisi colore variabilis: Al-
laici, cinercofusci

5 subtus diluliores, jugulo nigio
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vel cinereo, utrinque linea definita alba, picto. (Mus.

Stockh. etc.
cf'?).

Thibetani et Himalaici
,
primum in

Europa cogniti , re/ obscure fusci , ventre juguloque vix

pallidiores, lineis juguli tantum ad peclus observandis

(ö^$7 an M. saturatus Hodgs. ?); — vel ventie jugulo-
que toto subalbidis (]M. leucogaster Hodgs). — Alii tan-

tem e Nepal describuntur, subtus fuivescentes (M. cbry-
sogaster Hodgs.), quos non vidi. — Secundura anni

lempora et jelatem variare videntur; quaedam, forsan

juniores, sat griseo macuiati; alii immaculati.

8. TRAGULUS Pall. (Moschi Linii^o et

plerisque).

Ecornis, dentibns caninis aculis, maris exsertis.

Pili recli, tenues, subnitidi, sed cellnlosi.

Aures parvae, rotundatae: long. \ capitis aequales.

Cauda varia. Sinus lacr. et scopae pedum nulia.

Rhinariurii, Ungulce et Ung. spuriae Moschi.

Animalia minima in ter Pecora, habitu niolli, le-

poiino vel Dasjproct^ simili, insignia, moscho
carenLia, neniora Asise tiopicse inhabitantia.

Duos sectiones ob nimiam alHnitatem, non se-

nerice separandae. Omnes fulvce, jugulo satii-

raliore, pictuiå 3-ramosa, alba ornato.

a) Macula calcanei nuda callosa; metatarso gulaque
pilosis. Pedes crassiores, breviores. (jMeniinna Gr.).

1 T. mcmina ErxI. — Geylon; Dekan. — Albomacula-
la; pictura juguli fulvi ut in T. napu; cauda brevis.

/9) IMetatarsus postice et macula gulae media, albe-

dine cincta, nuda, subcallosa. Pedes, excepta sp. prima,
admodum angustati, metatarsis poslicis elongatis. Non
macuiati.

2 T. ecauddtus Temm. in Mus. Leydensi; e Ceylon. —
Kufo-fui vus; pedum stalura ut prioris: nuditas juguli

pedumque et pictura jtiguli ut sequentis (T.napu). Cauda
vi\ ulla.

3 T. napu Fr. Gu v. Wagn. — Sumatra et Borneo. —
Major, cauda clongala, podibus lenuissimis. Macula
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nucia gulie, antice lumilå alba cincta, postice lineano,

lilrinque uniiainosain , in jiigiiliim nigrum exserens.

4 T. py^mceus: Moschus pygmoeus L. S. N. XII. M.
javanicus Pall. et Auct. M. Kanchil Raffl. et Wagn.
Suppl. — Java, Malacca. — Minor. Pedes et caiida

prioris. Pläga gulfe magna alba, niaculam nudani
ambiens; postice truncata, lineas tres in jugulum
fiiscioi em emittens; iinea media 3-anguIaris, plertimque,
iit macula, separata. Multos vidi, colore et pictura

sat variabiles. Nucha plus minusve nigricans. Inier-

dum linea veniris media fulva [M. kanchil Gyjaj), vel

interstitia jugiili nigra, pro fuscis (Mus. Paris), et

linea juguli media cura albedine gulae vel pectoris

conjuncta. (M. Liigdun).

M. fulviventer Gray, ventre fulvo, (e Pulo Pinang
Mus. Lugdun.), et M- Stanleyanus Gr., laetius fulvus,

nucha concolore, vix a Tr. pygmaeo differre videntur.

— M. pelandoc Raffl. e Sumatra vix descriptus. —
yl/. Gr/^VÄ/ H am. Sm. certe junior vel femina Sp. vul-

garis. Conf. Fischer_, Synopsis, et Pf^a§ner_, Suppl. —
M. delicatulus est pullus Cervi nemorivagi.

31. Stanleyanus Ogilby Z- Proc. 1840, major, corpore

maculato, piclura juguli priorum; e Sierra Leona

!

Forma non descripta. — Conf, Wagner. 1. c.

(Pecora Unguligracia)

/3) Cornibus e rudimento corneo, glabro, ex-

plicaiidis. Rudimeiidum cornus semper adest.

(Bovicoinia)

Fara. 3 S y 1 v i ca pri n a.

Labrum piiosum, sulcatum "^'). Ungulffi parvtO

acutoe, minus compressöe; solea impressa, postice

*) Sulcus continet suluram, s. raphen, callosam. Rhi-
narium est quasi dilalatio hujus callositalis, de q>io

supra loculi sumus.
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11011 prominula. Ung. spuria? plaiiaUe (plerumque

parvae) vel nullae.

Auiaialia plerumque solitaria, vel per paria,

Africam infra deserta inhabitantia , reoiones svl-

valicas, iieniorosas vel liumidas amaiitia. Gervos

ibi repraeseiitaiit. Sola sp. prima exulal. Sia tura

eorum variat, a minima (NanoLragu) ad maximam
(Strepsicerolem). Rhinarium latius supra quam
infra nares extensum; deest vero in Neotrago.

Pedes aequales, graciles, trunco paullo altiores,

in carpis saepe trili, raro fasciculali. Pilitenues,

firmi, subcervini: tereles, saepe paullo undalo-

flexuosi. Juba spinaiis brevis, biculor, vel vor-

ticilli dorsi, vel crisla capitis in pierisque adsunt.

Linea facialis recta, vel subconvexa. Siuus aii-

teoculares aduiodum vatii; saepius parvi, glandulä

magnä. Rhinarium in Neotras^o d(^est. Aures eL

Cauda variant. Folliculi inguinales adsunt in

pierisque. Glandulae interdigitales omnibus deesse

videntur. — Cornua, interdum quoque adsunt in

feminis; plerumque brevia, conico-subulata, erecla,

paullum procurva. — Mammae 4.

'••') Ungulae parvae: digilo non mullo crassiores.

Ung. spuriae; praeter sp. primain, minuUT v. nullae.

Nasus poiie rhinarium nigro-fuscus.

9. TETRACERAS Leach. — Sinus ante-

oculares plicå longitudinali
, recta, piofnnde im-

piessi. Ungulae spuriae majusculiv. Rhinarium

infra nares la tum.

Sp. cognila, Indiae incoia, non mullum a

sequenli geneie dillert. iMi^mora bilia sunt coi nua

maris, numero 4, quorum inajora pone oculos,

niinora sjipra eos; conica, laevia. Viiiex hvvis.

Aures longil. excedunl dimidiuju caput.
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1 T, ffuadncornis (Blainv.); — Antil. cliioara Hardw.;
— ^ Biche des Mariannes (Cervus labipes) Fr. Gnv.
Mammif. IV". — Magnitudo, statura et fere color Sylvic.

margen tis.

10. TRAGELAPHUS Blainv. pars, Harn.

Sii). Wagn. Calliope Ogilb. , nomen A v is.

Sinus el glandulae aiiteocularia nulla, Rlii-

narium laUim. Ung. spuriae minutae.

Animalia mediocris magni ludinis, striis corporis

albis, slria spinali subjubata
,
nigra, utrinqiie alba

;

digitis albis, fuscopiclis et cornibus, taiilum in

niare, crassiusculis, carinalis, torsis et paidiutn

CLirvatis insi^nia. Aures louoitudineni dimidii ca-o o
pitis aequant. Cauda elongata, valde pilosa. Ver-
tex laevis. — Species inter se paiuni difFernnt,

forsan potius ut varietales unius babendae?.

1 7r. sylvatica (Sparrm.). Africa Merid. — Striae la-

lerum vix ullae; macniae femorum parvae jugiilique 2
magnas, transversae, albae.

2 Tr. decula (Riipp.) Abyssinia. — Stria lateralis, series

infra-lateralis et jngulum alba. Striae transvei .sae saepe

apparenL

3. Tr. scripta (Pall.). Senegal. — Corpns Striis longitri-

dinalibus multisque ti'ansversis inaculisqne femornm
albis pictum. Jiiguli stria alba, transveisa, inferior;

nulla superior. Cornua angulato-carinata fere priorum.

4 Tr. phalerata (H. Smith). Gongo. — Pictura fere

prioris; coinua conica, vix carinata. (Non vidi).

11. SYLVICAPRA Ogilby. Cephalopus Hani.

Sm.^ nomen prius datum sed male com[)Ositum et

rejicien lum; serius a Wagnero emendatum: Ce-
phaloiopfius).

Stria pro sinu anteoculari nuda, nigricans,

band injpressa (plerumque obliqtia, nia\illae in-

leriori paraliela; conf. nro 8). Crisla verticis [)i-

losa, inrer cornua. Rbinarium magnnm.
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Prioribus siiniles, sed miiiores, non alho

pictae, cornibus subulalo-conicis, autice Jeviter cari-

liaLis, basi annulatis. Feminse inlerdum coraiiL.^.

Cauda brevis, minus pilosa.

1. S. niergens (Blainv.); A. Btirchelli H. Sm. — Afr.

merid. occid. — Auriciilje longitiidinem i capitis cequant.

Linea facialis recta. Flisco rufescens , hieme grisescens.

Altitudo dorsi bipedalis vel ultra, usque ad 0,65 m,

2. S. madocjua (Riipp.). — Abyssinia. — Aiiriculae di-

midio capite non miillo longiores; linea facialis con-
vexa. Fulva, vitta nasi cum linea frontali digitisqiie

nigricantibus. Priore minor (Mus. Francf.}.

3. S. grimmia (Pall.). — Afr. occid. — Auriculie non
multum excedunt \ capitis. Obscure fiilva vitta faciali,

dorso supremo pedibusqiie fuscis. Magnitudo prioris.

4. S. Frederici (Lauri II. Wagn.); Guevei BiifF. Cnv. —
Senegal. — Aures ^ capitis sqiiales. Glaiicescente-

fusca, linea superciliari , a cornibus ad nasum, juxta

striani anteocularem ducta, albida, fuscomarginata.

Digiti albopicti. (j^^ cornibus conicis, basi crasse

annulatis instructi (Mus. Paris. — ^ ecornis Mus. Lug-
dun.). Parva: magnitudo Leporis.

5. S. pj^gincea (Pall. Licht. Wagn.). — Afr. merid. orienf.

— Saturate glauco-fusca , snbtus pallidior, pedibiis

striaque supeiciliari brevi, indeterminata , fulvescen-

tibiis. Niilla albedo digitorum. Cornua {^^) conica,

intus annulalo-plicata (Mus. Stockh. Paris. Up^al.).

Priore minor. Aures ejiis breves, rotiindalae.

6 S. natalensis (H^^^Sm.). — CafFi aria. — Splendide rufa

;

auricula? paullo excedunt | capitis. Magn. Lei)oris.

5 corniita. (Mus. Stockh.).

7 S. philantomha (ti. S(n.) et A. Muxvclli cjnsd. — e

Guinea; vix dist. sp. (Ogilb. Z. Pr. 1836, VII). Sa-

turate griseofusca, pedibiis concoloribns. AlUnis pyg-
meae sed aures longiores (et majoi?'. Conf. A\agn.

Snppl. 454., not. (Non vidi).

?8. S. silvkultnx (Afzelius) Nov. Act. Up^. VII, 2(i5,

tab. 8. — Sierra Leona. — Fusca, pläga dorsi maxima
,

ricflnira, ful vo-nlbi'la . nnlico anijusrata. Aiu"es vix
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excedunt ^ capitis, apicc rotundatse. Stria lacrymalis

ab oculo porrecta, lineoe faciali parallela, qiia re a

prioiibus differt. Ungulae spuriae quoque majores.

Cauda, cornua el fasciciiliis verticis ut in hoc genere.

Magna, long. 5 pedalis (Mus. Upsal. — Ungulae et

rhinarium desunt);

?9. S. Ogilbfl (Wat. Wagn.). — Fernando Po (Guinea).

— Laete ruCa, subtus pallida, gula alba, slria dorsi

nigra. Vitta pedum antica nigricans; digiti albopicti

,

nigii. Priore paullo minor. (Waterhouse).

? 10. ^^Cephalophora coronata' Gray Ann. Nat. Hist. X,
1842 p. 266; —• ex Afr. occid. — Pallide fusca ventre

inentoque albis, vertice fasciculato, rufo. "Stria ge-

narum nuda." Magnitudo? (I. c; insufficienter de-

scripta).

12. NEOTRAGUS H. Sm.; Wagii. Mado-
qua Ogilb.

Vertex cristalus. Nares arcte approximalae.

Rhinarium nuilum. Fovea rotunda pi o sinu la-

crymaii, ante oculos maxi mos. Cauda brevissima.

Ungulae spurise parvise.

1. N. heniprichianus (Ehr.); A. saltiana Riipp. —^ Abys-
sinia. — Auriculae aeqne longae ac | capis. Pili a linea

recta, ab aure ad nares
,
per oculos ducta, divergentes.

Cornua subulata; feniinae nulla. Minutus; aequulis

Tragulo pygmaeo. (M. Stockh. Francof. el cel.).

13. NAISOTRAGUS Neotragi pavs Wagn.
Sinus lacryniales et ungulae spuiiae desunt.

Rhinarium magnum. Cauda mediocris. Vertex
laevis.

1. N. spiniger (Temm. Wagn. **). — E Guinea. — Mini-
mus inter Pecora: altitudo 250, longitudo 450 mil-

*) Nov. gen. Navog, nanus et xqayog, hirciis,

**) Huc referendi videnlur pedes in Tab. Seb.e 43, fig.

A et B; sed vix fig. 3, quae typus essa videttu' Ca-
prai, Moschi el Anlilopes ytrrgmet^ LrNN^i et Pallasu,
et A. regier Peivnanti; quse omnia deitide exponemiis.



lim. Statnra Sylvicapiae; ped^^s minus olongali qnam
in Tragulis et nnditate carentes. Octili magni Neo-
tiagi. Aures parvi, vix excedunt { capilis. Canda
longior, tennis, apice paullo recnrva et pilis densis,

rectis, verticaliter impositis, quasi peclinala. Cornna
parva, tenmssima, snbulata. Color fulvus, ijnia, ven-

tre margineqne inguinali femorum albis. Cauda fjilva

apice alba. (c? adultus, Mus. Lugdun. — Femina
Parisiis adest, cujus vero descriptionem perdidi).

14. CALOTRAGUS ••), (Cei vicapra* sp. Blalnv.

Reduncce et Tragiili Haiii. Sm., ^\agn).

Sinus lacrymales arciiali, Ifansversira posili.

Rhiiiariuin iatum. Caudae rudiiiiealurn brevis-

simum, penicillatuni. Vertex la^vis.

Aninialia gracilia, lenera, Sylvicaj)iis max ime
aflliiia , aiii iculis longis, obsciiris, pi aedila. Cui -

nua snbiiiata, p.mllo prociirva; Feiiiinae nnlla. —
Loca edita, aprica, subfVulicosa et riipestria inha-

bitare dicunlur.

1. C. tragulus (Forsl.). — Afr. meiid. occ. — Ungtdie
spuiia3 nullse; cai[)i laeves; follir. inguinales nulli.

Fnivns, cano-tinctus. Auiiculae explent longit. } ca-

pitis. (Pes v. fig. 5'. _

2. C. nielatwtis (Afz. el omn.\ — Afr. Merid. orc. —
TJngnlae spuii» parva?; carpi la?ve«i; Foll. it^guin. nulli.

Rulus pilis all)is cifbre imtni\tis. Aures aeqnant

4 cap:-*. — Var. prioiis. Först. Licbt.

3. C. scojxiria ;Si IpcbV — Afr. merid. — UngukT spnriae

parvre, carpi longipilosi. Ful vo-rufescens , subtus al-

hus, cauda» penicillo nigro. Macula temporum nuda
vix ulla. Aures = X capitis. Foll. inguinalcs adstnit.

Forma ungulaiiim ad gentis insecjmns Iransitiini piai-

bct. ,Fig. ()\

4 C.

*) .\ovuiii ofnus, cui nomen caprie pulchrae {xa/.o^^

TQayng) liaud int-ptnuj putavi. >omen Traguli Mo-
.scliis parvis proprium. Ux speeies, etsi in paucis

discrepent, salis lamen convenire videnlur, ut generice

conjungantur. Sp. prima tvpira liabenda.
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4. C. montanus (Grzm.). — Abysslnia. — A priore vix

differt nisi colore paiil lo fusciore
,

penicillo caudae fiilvo,

siiblLis albo, maculaqiie siib aure nuda, fere pollicari.

(Riippel, Allas).

Ungulis metalarso crassioribus.

Ung. spuiiae majasculae; pedes minus graciles;

nasus pone rhinariLmi vix fusciur. Sinus sebacei

nnlli.

15. CERVICAPRA Blainv.

[Eedunca H. Sm., nornen adjecli vum, rejiciendum).

Sinus sebacei nulli. Rhinarium niagnum.

Species mediae et paullo majoris mag^nilurli-

nis, habitu quoriammodo cervino, minus agiles,

in locis granjinosis et aquosis vi ventes. Plantis

aqualicis praeserLim vesci dicuntur. Juba nulla,

sed pili dorsi plerumque reveisi. Unguloe paul-

lum convexi, poslice paulium prominuli, di^itis

muko crassiores, sed sobea non pulvillala. Un-
gulae spuriae laminaeformes, transversae. Cornua
tantum in maribus; capiLe paullo longiora , evi-

denlius procurva
, plus minus annulata. Mammas

4, ut oninium bujiis farailice. Sinus inguinales

adsunt iu div. a et desunt in y,

a) Minores, gracilioies, capite compresso,

froiite sat angusla. Cauda tota valde villosa.

Rhinarium longius pone nares nudum.

1. C capreolus (Licbt.). — Afr. merid. — Tenuis et de-
bihs, sed seqventibiis non multo minor. Aures adae-

quant \ capitis, angiistae. Cinerascens, subtiis palb-
diis, macnia fusca ntrinqiie siib ore (qnae in omnibus
seqiientibus deesi). Pili tenuissimi, ianei, elongati, et

tota statura Auchenias panllum refert. Vortex in

dorso unus alterve. Macula nuda sub aiiie nulla.

Cornua erccta, vix divergentia.

K. V. Akad. Handl. 1844. 1^
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b) MecliEe: magniludo fere Damae; robuslio-

res, fionte lata; caiida prcecedeiilis. Rhiii;niuin

majusculmn. — Aures longit. exceduiil dimidium
caput. Cornua di vergeiilia , valde procurva. Ful-

vescentes venLre albo, maculå iiifra aures iiuda.

(Typus geneiis).

2. C. eleotragus (Schr. sec. Ritbock Allam.; Licht.) —

•

Afr. merid. in montosis aquaticis. Licht. — Rliinarium

longius (8—^9 inillim.) pone nares extensnm. Pedes
aritice indistinctiiis fiisci. Ames feie excednnt f ca-

pitis. MacuIa temporum nuda. Vortex paullo pone
medium dorsi situs; alter ante scapulas, et pili inter

eos reversi. Pili teniies, apice fla vescentes, colM ful-

vescentes; orbita pallida. Altitudo dorsi 2| pedum.
Cornua, quam sequentis, tenuiora, minus diveri^entia,

annulis pluribus cincta (Mus. Berol. o^. Stockh. 9).

3. C isabellina (Afz. , Lichl. Darstell.). — Afr. mei id. in

locis depressis, ad aquas. Licht. — Rhinarium pone
naies brevius extensum. Vitta pedum antica, ad un-
gulas ducta, nigrofusca (in pedib. anticis ad medium
cubitiim extensa; in posticis brevis). Aures aequant

I capitis. MacuIa temporum pubescens. Voi tices dorsi

ut prioris, sed posterior in mcdio dorsi. Pili cras-

siores qnam prioris, rudes. Pictura perfecte prioris , sed

paullo dilutinr. Altit. doisi maris aduiti 3-pedalis. —
Plures varietates observavi, nam omnia speciniina visa

inter se paullulum di(Ferunt:

cC Pilis colli situ ordinario directis. Cornua annulis

9; distantia apicum inter se 280 mu). (11 poH); a basi

250; peripheria baseos 150 (Mus. Berol. et specimen

paullo junius, cornibus 7-annul. TJpsaliae).

^) Ut piior, sed cornua annulis 13 (vel fere 15); dist.

apicum inter se et a basi 220 mn) ; periph. baseos

J50; ad annulum a supremo 7:(Uii, 125. (ö^9 jifv. Mus.
iStockh. e Portu Natal, a J. Wahlbegio missi.)

y) $ junior, verisiuiiliter prioris, sed difFert vertice

nii^ro, vorlice dorsi ante medium sito, nullo ante

scapcdas et pilis ibi non antrorsuin directis (Mus.

Stockh. e CalFraria. J. Wahi.berg).
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(J) Pilis colli transversis, apicihus fere antrorsiim di-

rectis. Vitta pedum minus alte adscendit. Cet. ut a.

—

Ex Algoa baj, Mus, Lugdun. — Cornua maris veteris

annulis XI; distantia apicis a basi 260, periph, baseos

137 mm. (J. van der Hoeven, in literis).

4. C. redunca (Pall.); Nagor BufF. — Senegal. — Rhi-
narium vix pone nares extensum. Dorsum anticum
pluries vorticosum. Stria carpi nigra (Mus. Francof.;

Caput in Mus. Lugdun., orbita undique alba).

? Huic affinis videtur Oureby Fr. Cuv. Mamm. 3, sed

differt orbita fulvescente, macula pai va alba supra an-

gulum anticum oculi. ^ E Senegal, Fr. Cuv.. Speci-

men femincum in Mus. Parisiensi a:o 1841 aderat,

signatum "Gap 1820."

5. C. bolior (Riipp. Mus. Senk. Hl); Wagn. — Abyssinia.

— Rhinarium haud pone nares extensum. Stria carpi

nulla. Vortex nu Hus dorsi cervicisque. Magnitudo
Gervi damae. (Mus. Francof.).

y) Majores fronte lala, caucla apice floccosa.

Rliinarium vix poiie medias nares extensum. Au-
riculae aequant | capilis. Pili rudes, longiores,

grisei, in cervice reversi, in laleribus colli an-

Irorsum peiidentes. Stalnra sat robusta. Magni-

tudo C. elaphi, sed pedes paullo humiliores.

{Kobus A. Smith. Illustr.).

6. C. defassa (Riipp.) — Abyssinia; Kordofan. — Spe-
culum anale parvum et fascia juguli supremi, ad aures

ducta, albida. Cornua divergenfia. (Mus. Francof.).

— Var.? A. unctuosa Lauri! I.; Wagn. Suppl. p. 434;
Macnia gulas alba, sed fascia nulla ad aures ducta.— Afr.

occid. — Hane vivam Parisiis vidi, sed nulla re a C.

defassa differentem habui; defectum enim fasciae de-

scriptae tum non observavi. Sudor unctuosus descrip-

tus, an morbosus?

7. C. ellipsiprymnos (A. Smith). — CafFraria. — Regio
analis fuscescens, stria alba, supra caudam ducta,
cincta. Fascia juguli supremi alba. Cornua apice

convergentia (Mus. Stockh. cT^?; Paris.; Lugdun.}.
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16. STREPSTCEROS H. Sm.
Tragelaphi sp. Blainv. el Wagn. Calliope Ogilby^

(nonien pro a ve prius acceptum).

Macula su})iiucla pro sinu sebaceo. Collam jnba-

lum. Rbinarium minus, inter nares silurn, sulco

labri lalo continuatum.

Species unica cognita inter majora Pccoium
numeranda; animal celsum et formosum, Trage-

lapbis noii aclmodum dissimile. Caput breve,

froiite lata, naribus rotundatis. Juba brevis to-

tius spinae dorsi , juguli mentique; cauda apice

jubata. Pedes alti, ungulis convexis, sat altis.

Hiiic formam equi noii male refert. Aures magnae,

latae, diniidio capite longiores. Gornua maxima,
trocbleato-spiialia, carinata, laevia; tantum in mare.

1. S, excehus ; Ant. strepsic. Pall. et omn. — Africa

tota infra deserta (Cap— Abyssinia).— Grisens striis albis

transversis pictus; striae fi ontis 2, inter oculos conver-
gentes, alboe. Alt. dorsi fere 5-pedalis. (M. Sthm. Fr.ftb).

17. HIPPOTRAGUS. M^oceros Desm. Ham.
Sm. (quod nomen prius, a Pallasio, pro Capra

,

usurpatum est, quare novum finximus '^").

Fasciculus pilosus pro sinu sebaceo. Collum
jubatum. Rbinarium angnstius, inter nares et

secus marginen! earum superiorem.

Aninjalia majora, priori generi sat affinia;

diflferunt vero capite elongato, naribus elongatis,

auriculis augustis, acutis, long. \ capitis aequan-

libus; pedibus minus altis. Juba et cauda illius.

Gornua capite longioia, simpliciter recurva, an-

nulata. Femincie (sp. 1 et 3) quoque cornut(e. —
Habitant in pascuis montosis Africae meridionalis.

*) Ob staturiim qiiandam, Eqno subsiinilem, vocabiila

IrtTiog, eqiiiis et tQayog, liircus, pro hoc nomine
conjposita sunt.
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1. H. leucophceus (Pallas). — Glancescente grisens, fa-

sciculo anteociilari brevi, fusco. Magnitudo C. elaphi,

vel lotigior; fere unicolor, jubå colli dorsiqne antici

brevi, anlrorsum versa et scopa caudae nigrofuscis.

Juba nulla jiiguli. Minime animal fictum ut credidit

A. Smith, sed fere certe, ut docuit Lichtenstein, in

fine saeculi prioris exslinctum. Olim coloniam Ga-
pensem inhabitavit. Hic a seqnente non minns, quam
Cervicaprae vel Tragelaphi species inter se, difFerunt.

Specimen vidi uniun Upsaliae, alterum Stockholmise,

tertiumque Parisiis assei vatum. Gornua in Upsaliensi

aequant logitndinem faciei cum dimidio (18 poll. s. 450
millim), annulosque habet ultra 30; ideoque non est

ju veni le.

2. FJ. equiniis (GeofFr). — Gi iseo-ful vescens rostro late

albido, facie nigricanie, macula superciliari cum peni-

cillo dependente, anteoculari , albis. Juba ut prioris,

et praelerea jngularis. Piiore major. — Afr. merid.

a piomontorio capensi remotior. (Mus. Paris. Stock h.).

3. H. niger (HarriN). — Niger (^ fuscior), facie alba,

vitta media lineaque ante oculos, ad nares ductis,

nigris. Juba longa. — GafFraria (Mus. Stockli. Spec.

a J. Wahlberg missa).

Fmiti. 4. Bo vi na.

Lahium superliis amplum, latufn, haud salcatani,

(rhiiiario iusl riictum vel carens). Uo^ulae riia-

gnae, convexa, altitudiiie laliores; digitis mul-
to crassioies. Ung. spuriae magnae, träns versae.

Pecora plerumque magna , obesa
, collocrasso,

minus erigendo; capile niagno, ciica os tumido,
iabiis magnis, pedibus pro mule humilioribiis

caudaque (praeter genus 22-(iuni) eloiigata, apice

floccosa. Nares magnge, elongalas, late distantes.

Sintis sebacei tantumniodo in gen. primo adsunt.

Scopae pedum nu Ilas. Carpi plerumque triturå nudi.

Femince cornuloe, mamniis 4 inshuclae, forma
interdum tenuiore niaribus valde dissiiniles. (Sinus
ingninales omnibus deesse videnLur).
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Sect. l:ma, Rhiiiario mamio,
in marginem usque labri conliimalo. Uiigiilas

rotundatae, postice corneo-cinclae , solea ihi noii

pul villalo-proniinula. (Iii Bove ghmdiilse inier-

digitales nullae et pili teiiues , leieles. Incertuin

an ila in reiiquis).

18. PORTAX H. Smith. {Oreas Desm.,

nomen sequentis).

Rliinarium infra nares angustatura.

Sinus sebacei profandi, longitndinales. xAuricidce

latae ovales capitis aequales). Unguiae latae

subtns semiciiculares.

Unica sp. cugnita reliquas bovinas antecellit

altitudine peduin. Stalnra magiia, dorso antice

altiore. Linea facialis levilei- curvaly, conoava.

Cauda calcaneiim altingit. Juha fere prseceden-

tium. Cornua in uUoque sexu, brevia , l£e\ia,

adscendentia.

1. P. tragelaphus (Pall.). A. picfa Pall. et rec. — Tndin.

— Juba cervicis bi evis, reversa ; fasciculiis pilosus

medii jiigiili, longissime dependens, niger. Apex
aiirium et maciilae digiloruin alba. Femina fiilve^cens;

mas senior obscure cinereo-fuscus pilis ba^i fulvis.

(Feminam vivam et alteram farclam, ambas cornutas,

Parisiis vidi, 1841; quod observandum est, cum feminae

pierunique ecornes dicuntur).

19. DAM A LIS H. Sm. Boselophus ejusd.

(Obs. nomen posLerius a Blainvillio pro nomine
Ant. gnu inventum).

Rbiiiaiiiim prioris. Aurcs angustiv
, elongato-acii-

tae. Ungula? antice atleniialas (vel apice trita^),

subtus, simul vis^, cordatoe.

Statuia niagna, robusta, fere prioris, sed

crassior, minus altipes; dorsuin cequalo, linea

facialis rccla, caput fere Bo vis. Aures paullo
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exceduiit dimldium capitis. Juha lineag spiiialis

brevis, in cervice antrorsuin versa; jut^uli medii

longa et cauda piioi is. Coriiiia retrorsum por-

recla. (Hoc genus cum Si i epsicerote iii mull is

coiiveiiit).

1. D. oreas (Pall. et omn.). — Afr. merid. — Altitudo
dorsi maris 5-pedalis. Sexus valde dissimiles. Mas
crassissimus, fronte laliore, paleari ju^nli dependeiite

pilisqiie faciei longis, relro spectantibus, boiridus.

Cornua crassa, carinata, sub-recta, in medio toita.

Femina angnstior, laevis, cornibiis tennioribiis, longio-

ribns quam maris, varie flexis. Jiiba in utroque sexu
simibs; jdguli medii latius extensa quam in priori genera.

20. ANOA Ham. Sni. Wa-n.o

Rliinarium priornin (infra nares angustatum). Un-
oula3 lalissimae (Bo vis). Auricul^ parvae: angu-
staiae, breves (öequ. | capilis).

Slalura bovis sed parva, pedibus bumilibus.

Cauda bovis elongata. Cornua sat crassa, reda;

subparallela , in piano faciei retrorsum exlensa.

1. A. depressicornis H. Sm. — Celebes. — Rufo-fusce-

seensmaculis pediim genarumque 3-biis parvis, albis.

Pili totiiis areae dorsalis, a pelvi ad nncbam, reversi.

Cornua lata, depiesso-trigona
,
apice teretia, tenuiora.

Magnitudo vituli. Bovi bubalo affinis videtur.

21. BOS Linn.

Rhiuarium infra nares maximum, latius quam di-

stantia inter nares, iaeve. Unguloe latissimae:

siniul sumtae latiores quam longiores. Auim-

culae, majores ovales. Cornua arcuata, basi ad
latera direcla.

Animalia inter maxima numeranda, oninibus
cognila, quorum vero historia dubiis adbuc multis

bdDorat.
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a) Boves propiii, froiUe longiludiiiali.

Ossa frcnilis, in aduhis, cornulis, ^ehorsnn)^^p()lle

occiput elongata, cristam ibi traiisveisam inler

bases corniiiim formanlia ;
plei iimqiie plana.

Rhinarium a linea, inler exUernitales narium
pdslicus leviter antrorsnm curvala, terminal um.
Auies loni;itndini diniidii capilis sequales-i —
Curiina teietia. Mamnife qvadralim pusilae. 'Xin-

gua aspero-papillosa."

1. B. taurus L. fronte plana, dor>o antico paullulnm
elevalo, cornibus ad iatera directis. — Vortex pilo-

iMini in medio dorsi, a quo pili spinae dorsalis, nsqtie

ad medium colii, ant roisiini dirignntur. Vorlex frontis

inter ocnlos principalis; alins, prope corniia , inter-

dum obsoleliis. — Domesticiis factus in Eiiiopa et

forsan in Asia ; i!:eriin) lems in Amei ica.

a) Urus Gessn. *), nigiicans; oliin in Enropa media
feius. Crania numerosa et scelelon fere integrnm, in

Scania inventa, nnnc, ciiiå ^Niissonii, in Academia
Dostra Luiidensi asservantiir.

Albus, adlinc in Scotiae si! va ferns exsistil. Conf.

Gessner p. 130: Bi*;on allms Scot. — Aiict. rec. a AVag-
lero, in Supp!. p. 517citali. Adcurata hiijus desci iptio

el figiira exoplanda.

y) Snb hoc Bove sequentes, diim n)e!ins inter se com-
parentur enumero. Colore sunt nifesoentes (Mares
vetere-^ nigi icantes)

,
pedibus infra, cum carpo tarso-

qne, albis.

B. frontalis Lamb. ; B. gavmis Roulin; H. Sm.;
"dorso aiiteiiore. a proc. spinosis vei l. dorsalium, sat

*) Gesneri Hisl. Anim. p. 145; fig. "Uri feri e Lilbauia,

Snber et Aurochs dicti." — Ibd. p. 140 iconeni

"Bisontis e Mazovia, Thiir et Wisent dicti" inveni-

mus, qnae B. bisontem sat bene repraesentat. Anibae

icones ad vivos reddilae sunt, curå lib. Baronis Her-
BERSTEixri, et cum descriptionibiis proponunhir. Hi

loci soli litern de existentia Bovis tanri Feri ,
post

cnlJmam Germaniae, in Europa metlia, dirimcre

vidi ntur.
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elevato; fronte plana" et "pilis crispis albis ornata.'^

— India. An distinctus a sequente?

B. gaur Traill, H. Sm., Wagn.; B. gavceus H. Sm.;
Bibos suhhcemachalus al ca^ufrons Hodgs. , B. silhetanus

Fr. Cliv. (Jnngli-Gan , Mammif. 3, colore nimis fusco);

Delessert, Rev. Zool. 1839 p. 129. — Fi ons maris vete-

ris, ob cristam posticam , coi nigeram, altissimam, con-

cava. — India. Specimen faictum Parisiis exstat.

B. banting Raffl. regione anali late alba; cornibiis

retrorsiim directis. Fröns feminas et junioris plana,

maris veteris, ut prioris, concava. B- Icucoprymnos
Quoy et Gaim.; B. sondaicus j S. Miiiler, Nederl.

Verhandel. I p. 45, lab. 35—39 (descr. non prodiit).

Ferus in Java, Borneo et Bali. (Specimina farcta

Lugduni, crania ibi, Wiesbadas et Francofurtbi exsi-

stunt). — Hi omnes inter se et cum B. tanro summa
afJinitate jungi videntur. Palear juguii, secundum aita-

tem et statum animaiium variabile, varietates forsan,

vix species denotat. Sic Anseri domestico veteri saepe

palear^ ventris evenit, Vortices pilorum ut in B. tauio.

2. B. indicus L. {Zebu rec), in India et Africa dome-
sticus. — Hunc potius, si distinguendum est, a stirpe

allena örtum baberem, ob babitum quendam fere an-
tilopinum, tuber carnosum, altum, interscapulii , fron-

tem semper convexam, et formam quandam nasi oris-

que propriam, ullerius examinandam. Cornua ple-

rumque retrorsum diiiguntur, quod tamen minoris
est momenti. Vortices ut B. tauri. —- Not» minus,
quam B. laurus, vel adbus magis, variat: magnitu-
dine maxunus j medius vcl minimus/ ossa nasi con-
vexa, recta vel inflexa e. s. p. — Observandum est

quod B. grunniens, non minus quam hic, cum B. tauro
propagatur.

jS) Poephagi el Bubali Auct.

Fröns pauliuni Iransversa, convexa, antice po-

sticeque declivis, impiessione antica definita.

Cornua anle occiput exeunt. Rhinarium pri-

ornm, vel adhuc majus (An quoque in sp. uU?).

Dorsi alliludo sab^equalis. Mainmte 4, in serie
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träns versa sitee, lalerales tamen paullum ante

reliquas. "Lingna laevis, mollis" (in sp. l:raa).

—

Animalia magna, siibaqualilia.

3. B. huhalus L.; Wagn. in Schreb. V. — India; dome-
sticLis usque in Egypto et Euiopa meridionali, po>t

inilium medii aevi. — Aures dimidio capite paiillo

breviores, Pili riides, parci , a linea media dorsi et

faciei divergentes: in trunco letrorsum, in cervice

antrorsum, in fronle retiorsum, ante oculos anfrorsnni

dislichi. Cornua magna, planata, paullo retrorsura

deflexa, basi non dilatata. — Foi mse incertae, huc
verisimiliter referendas, sunt:

B. kerabau Mus. Leyd., e Java; vix differt. (Ico-

nes eximiae in Nederl. Verhandel. ad>unl, sed' de-
scriptio adhuc desideralur),

y) B. arni Sli., ex Asia meiid. träns Gangem et Tns.

Pliilippinis. Vix differt nisi cornibus maximis. Conf.

Wagn, 1. c.

4. B caffer Sparrm. Riippell. — Africa träns deserta

,

ex Abyssinia ad Capul b. spei. — Aures dimidio ca-

pite longiores, latae, aculae, cib*ata3. Pili retrorsum
directi; tantum in micha anleriore antiorsum, et in

pelvi disliche, subantroisum versi. In facie, a vortice

intar oculos, undique aeque divergentes, nec distichi.

(Sic in sp. capensi, et in abyssinicis qiiae Francofurthi

adsunt). Cornua teretia; basi depressa, in seniore

dilatata, in mare velere lati^sima, rugosa, frontem ob-
tegenlia, reliclo spatio anguslo, antice latiore.

^. B. hrachyccrus Grav, Wagn. — ex Afiica inte-

rioie el occidentali; videtur esse junior bujus sp.

5. B. ^ninnicns L. — Asia media; domeslicus, et circa

Himalaya alpes ferus. — Pili iongissimi, pendentes;

dorsi a vorticillo pelvis antrorsum directi (Pallas).

Cauda tota longissime jubala (plerumque alba). —
Inler tres divisiones generis, et piaesertim inter B.

bubalum el bisontem medius videtur. tndoles aqua-
tilis, dorsum aequale, mamniie, et pili recti B. bubali;

Aures breviores et vox bisontis; fröns utriusque? Cor-
nua ferc 13. lauri. (Lingua el rhinariutn ignota).
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y) B i s O n H. Sra. ; B o n a s u s Wagn.

Fioiis panllum tians versa, cunvexa, anlice non

definite impiessa. Coi nua anle occipiit exennt.

Rhinariiim poslice brevius, ibi vix nisi limbum
naiium formans. Doismn anlice valde eleva-

him, a proc. spin. elongalis vert. dursalium.

Aures breves capilis). Caiida quoque paullo

brevior. Pili tenues, cincinnaLi; fVons crispo-

jubala. Lingua, ut lauii, asperopapillosa (Fr.

Cuv.). Maminse parvae, quadraliin disposilae.

Palear deest. Vox grunniens; siccum amanl;
rnoschum olent.

6. B. hison L. Nilss. Wagn. — E Polonia; Caucaso. De
B. bisonte, sec. scripla mongolica conjectui ali , circa

lacum Koko-nor in Asia media, v. Baei-, Bidl. de

Petersb. 1 p. 53. — Olim in Snecia meiidionali fems,

quod crania et sceleton fere integrum, ibi inventa, in

Academia Lundensi exposila, testan tur.

7. B. americanus Gm. Wagn. — America Sept. tempe-
rala; a priore differie dicilur collo aimisqne totis, et

melacarpis postice longissime jiibatis (Wagn.). Ulte-
rius tamen comparandi.

Obs. Bos pe^asus Ham. Sm. sec. iconem descriptns,

e foro zoologico omnino relegandus. Conf. Fischer Sy-
nops. p. 652 et Tayl. Ann. 2, 285. Haec icon, nonne
polius Catoblepam ostendit?

(Farn. Bo v i na).

Sect. 2:da, Labro tolo piloso.

SulcLis labri, ut in priuribus, deest. Rhinarium
nullum vel parvum. Pili (sallem in gen. 23
et 24) dep ressi , canaliculati el Solea ungularum
magna, postice prominula, ut in Fam. sequente.

22. OVIBOS Blainv. Wa^n.
Ungulae lalae, apicibus intlexse ("ut Taratidi," Rich.).

Cauda brev issi nja.
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Rhinarium vix nisi maculå parva inler nares

et inargine narium poslico, nudis, constat. La-

brum non sulcatum (Rich.). Ossa nasi coiivexa

et rostrum angustatum , in icune Pennantiana,

ssepe reproducta, facieiii fere ovillam proebent.

Froiis plana. Pili longissiuii
, pendentes. Corniia

ad lafera direcla et deflexa , iil in Cotoblepa.

(Solea uiigularum et fornia pilorum mihi ignota).

1. O. moschatus (Zimm. Gm.); Wagn. — In Americae
regione fiigida, cnm Tarando; lichenivorus. — Nigii-

cans, macula dorsi plerumque, at non semper, alba.

Corniia maris adiilli, ut in geneie sequente, basi la-

lissima, frontem tegenlia, relicto interstitio anguslo,
lineari. (INon nisi cranium vidi).

2.1 CATOBLEPAS Gray, H. Sm., Wagn.
sec. Cuvierium R, An. 1817 p. 265. Conno-

choetes Licht,

Rostri lalissimi macula inter nares nuda. Un-
gulae anlice compressae. Cauda elongata.

Animalia singularis structurae, quasi media

inter Boves et Dorcades. jNares maxinioe, cur-

vatae, margine interno in valvulam foi niato. Cor-

nua ad latera deflexa, iiicurva, coniibus pri-

01 is simiJia. Tuber glandulosum infra oculos,

pro sinu laciymali. Juba cei vicis et caudfe ut

*) Nomen Catoblepas a Plinio VIIT, cap. 21, et ab jEIiano

VII, 5, ubi G. gnu fere desci ibitui"
,

cof^nihini est. Hoc
nomen, ut antiqnum, hodieuna voce acceptmn, pul-

chrum et his aninialibus egregie apluni , a nobis quo-
que accipitur, elsi, jamA:ol812, sectio Antilopariim

,

quae ^/i^. g/»^ continef, a L i c b t e n s t e i n i o Co/i/ioc/itp-

fej vocala est. Qnod nomen, bene formatum , nec ine-

ptum, a Forstero pro specifico ejusdem animabs,
quod Bovem connocba^teni vocabat, excogilatum est.

Tertium nomen, Bostlaphus^ eidem seclioni a B 1 a i n-

v i I I i o datum est.
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Equl. Barba giilGe. Auiiculae apice rotundaiae,

longitudine dimidii capitis breviores. Corpus breve

cjassm», coUo alte compresso, bo vi no, vel fere

polius equino, pedibiis altis, tenuibus. Ungulse

poslice sal latae; antice coinpressae. Glandulae in-

lerdigilales adesse diciintur. Pili depressi, cana-

liculali. — Ex Africa nieridionali.

1. C. gnu (Spfjnni); Wagn. — naso retrorsiim fascicu-

lato-piloso; pectore jubato. (etiam in pullulo). Adulti

cornua a basi antrorsum, oblique directa. Altit. dorsi

3^ pediim (M. Stockh.). — PLdlulus adhuc ecornis: ful-

vogriseiis, barba nasi gulaeque et juba colli nigris.

Vibrissae, ut in adullo, nuinerosae, albidae (Mus. Stockh.).

— In A fr. merid. interiore et ad occidentem. Motus
rnorositate, non minus qvam forma, fei e monstrosa,
singulares esse dicunlur.

2. C. taurina Burch., H. Sm., Fischer.; facie laevi, pi-

lis antrorsnm versis. Adidti cornua lateralitei*
,
paul-

lum retrorsum versa. Juba nulla peotoris. — C gorgon
H. Sm., Wagn. ^ E Caflfraria. (Mus. Stockh. Berol.

Paris.).

24. ORYX Blainv. H.Sm.

Ungulae latae, postice depressae. Cauda elongata

,

floccosa. Rostrum molle, pilosum, maculå inter

nares limboque earum iiUerioie subniulis, nec

coi iaceis.

Genus eximie naturale, in multis ad Anli-

lopas accedens. Colur et pictura fere eariim.

Pili depressi, sulcati; in dorso, a vortice pelvis

usque ad ca|)ut reversi. Pedes alti tenues; un-
giilas, etsi latiores, nt in Gazellis formatae, et

digiti glandulis inslrucli; sed ungulae spuriae bo-

vinae. magnae. CoUum et rostrum angustiora quam
in reliquis boviiiis. Aures dimidio capite vix

breviores. Nares magnae, vix minus distantes,
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qnam in Bovibus. Labrun), eLsi tolum pilosum,

sulco caret. Sinus lacrymales et inguinales nul-

li , manuii?€ 4 et caucla elongata, ut in Bovinis.

Colur ful vo-gi isesccns; adulti aeslate albidus; facies

antica obscura. Cornua in utroque sexu longa,

subparallela ; in puUulis, piinio anno, apice bre-

viter retro-bamata
, quocl in sp. 1 , 2 et 3 ob-

servavi. — Habitant subgregarii in cauipis Africas

arenosis. Audacia eoi uni in defensione contra

feras et canes venaticus laudatur.

1. O. addax Licht. Wagn. — Africa septemtr. — Un-
^iilae semicirculai-es, aures apice angnstato-rotunda Ise.

Pili in loco solito pro sinn lacrymali paullo longiores.

Fröns longius pilosa. Cornua senioriiin ciassa, spi-

raliler flexuoso-torta. (Mus. Berol. ; Fi ancof.
;

etc).

2. O. leucoryx Pall. Licht. —• CJngulae antroisum sen-

sim anguslatae et auriculae acutae. Cojnua tenuia, le-

viter aicuala. Pictura faciei aestate obsoleta; hieme
et in pullulis grisescens, inperfecta, sed similis sp.se-

qiientis. — Formae qncedam adhuc incertae, dum co-

gnoscantui'. luic reFerendae:

a) Ant. kucoryx Licht.; ensicornis Ehr, Wagn.; al-

gazella Riipp. — e Nubia et Sennaar, —- sola bene

cognita. (Mus. Stockh. Berol, Fiancof. etc). Altitudo

dorsi ultra 3 peduin (fere 1 inetii).

^) A. /(^«,co/yxPall.Penn. Goldf. (Schreber), Wagn.—
ex Arabia vel Persia. — Animal omnino incertum,

ibi verisiniiliter tantum captivum, et a prioi i nulla

re distinctum.

y) A. oaztlia Pall.; Fr. Cuv. ISInmm. T; Wagn. — ex

Afr. occid., (Senegal). — Sinus lacrynialis, quem me-
niorat Fr. Guvier, te.ste ejusdem figura, non est nisi can-

thns oculi anterior, paullum productus. Si vero, ut

credi licet, fides est huic fii^urue, aninial totum mullo

brevius et crassius est, quam aniinal seniiaariense
,

ciijns

icones, sine dubio naturie siiniles, numerosas inter pictii-

ras veteruui iEgyplioruni habemus, et in ea, quam edi-

dit Lichtenstein. Icones Eluenbergianoe collo nimis

tenui peccare videntur.
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3. O. capensis Harris, Ant. oryx Pall. — Africa merid.
' — A'H'es apice rotiindatae; unguloe leucorygis. Corniia

recln. (Fasciciilus nigropilosiis jnguli supremi
, Wagn ).

Vittas faciei, sub mento conjunctae, nigr^e. Uropygium
cum cauda lineaque spinali, vitta lateralis et cingu-

liim latissimum tibiarum cubitorumqiie, aestate nigra.

Hieme vero piclura, pi-aesertim postice, minns evidens,

vel obsoleta fit (Mus. Upsal.).

4. O. beisa Riipp. — Abyssinia. — A priore vix nisi

pictnrå minore differre vidoiur; forsan igitur ut va-
riefas prioris Iropica habenda. Vitrae faciei omnino
sepai atse. Mentnm, regio analis, basis caudae, pedes po-
stici et latera corporis nigredine carent. (Fascic. gulae de-
est. Wagn.). Omnis forma ut prioris. Cauda tanfum pilis

apicis, minus elongatis, brevior videtur (Mus. Francof.).

Fam. 5. Antilopina.

Labro siilcato, molli, piloso; ungulis majusculis,

compressis, solea postice prominula; U. spuriis

transversis, parvis nullisve.

Animalia campestria, gregaria, cursu velocissi-

ma; gracilia, peJibus ahis colloqne lenui. Sinas
lacrjmales plerunique adsunt. Rbinaiiuni parvum
vel nullum. Fröns alta; liiiea facialis concava
(praeler A. saigam), in naso i ternm convexa.
Fossa^ inguinales et glandulae inter-digitales , veri-
si mil i ter in om ni bus adsunt. Scopae carpi prae-

sertiin in bac familia saepe inveniuntur. Mammae
semper tantum 2. Cornua plerumque bis curvata
(lyrata), non longa, annubs multis, valde pro-
minulis cincfa, apice laevia. Pih, pr£eler gen:s
ultimi, depi essi, sulcali , tenues.
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25. BUBALIS Plin. Licht. Og.

Alcelapliiis Blaiiiv. pars; Acronotus Ham. Sm.
Caput, elongatum naribiis inagnis, latius distaii-

tibiis, rhinario defiiiito, inter naies et secus

marginem earuiii posticuiu silo. Ungulae spurice

majusculcfi.

Slatiira major, brevis, robusta, sat bo vina,

dorso aiilice elevalo, collo crassiore, caiida floc-

cosa, ad talos depeiidenle, capiteque sat elongato.

Fröns angiista. Auies aciitae, longitudinem fere

dirnidii capilis seqaantes. Sinus lacrymales con-

stant plicå brevi, impressa. Cornua in ulroqiie

sexu, sub-lyrata. Mammte 2 (in sp. 1, 4, 5 el 6).

— Forma inter Boves et Dorcades media, rectius

forsan inter Catoblepam et Orvsem enunieranda,

sed labrum sulcatum et mammee ut in Antllopibus.

Regio scapularis elevata ut in gen. Portaci et in

Camelopaidali. Africam soiam inliabitant, pauCce,

5— 6 congregatae.

1. B. rnauretanica Og. ; Ant. huhalis Pall. — Afr. Sep-
temtr. occid. —• Fiilvescens fere unicolor. Sinus se~

bacei fnscicido piloso supertecti. Cornua hujus et

sequentis in vertice altissimo appioximata, tandem
basi explanala, apice longo, ad angulnm fere rectum
deflexo; sed forma eorum paullum variabilis.

2. B. caama (Cuv.). — Afr. merid. — Griseo-ful vus,

linea spinali colli nigi'a; pläga magna, ti iangulari , al-

bida utrinque ad anum. Vitta facialis lata, inter

oculos interrupta, vittaque extei na artuuni nigricanti-

bus. Crtuda tota nigro-jubata. Sinus lacr. prioris.

Cornua fere prioris; feminai tenuiores. — Pulluins caret

nigredine faciei et ar num, sed linea c?olli
,
trianguluui

femorum et fascia pallida inter oculos apparent ^Mus.

Slockh.)

3. B.
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B. koha (ErxI. Bu{F.). — Sennaar, Mus. Stockh. Sene-

gal BufF. — Griseo-rufescens sinn lacr. minuto, niido;

cornibiis vix divergenlibus minusque curvatis. — Facies

antica cum rostro et occipite, maculaque pone oculos

parva, nigra. Vilta artiium externa, supra siifFragines

ambiens, siipremo dilalata, nigra. Scopa caudje apicis

nigra. iVures apicem versus et striola supra angulos

oris nigra. (e Sennaar): altitudo in scapulis 4 pe-

diim; longititdo a naso ad anum 6 ped. Caput 1^^, ad

cornua 14 poU. (350 mn).). Aiires 185 mnu Gornna
longit. capiti aequalia, 445 mm,; apice 175 mm. di-

stanlia; extns, basim versus, planata. Apices, long.

85 mm., lasves, minus exlrorsum flexi, quam in fig.

BufFoniana; dein annuli 18. Basis non ut priorum
dilatata, — Gerle est Koha BiifFon XII p. 210 et 218,

ta b, 32 fig. 2; et exinde or ta Ant. senegalcii.sis Gu v.

sec, Penn.; Ham. Sm. — B. lunatus nob. Act. Stockh.

1842 p, 201 et 243 (nec raale ut varielas B. lunatce

habetida).

B. lunata Ham, Sm,; A. Smith Tlhistr. tab. 21. —
Afr. merid. orient. — Prioi i ut ovum ovo sinn"lis, präs-

ter colorem rufum, glauco-indutum , et cornua Uujus,

valde divei gentia, reflexa, breviora et fortius ciu'vafa.

Etiam striola supra angulos oris deest. Magnitudo
prioris, exacte. Caput hujus forsan paullulum lorigius

{r^^ Mus. Stockh. e GafFraria a J. Wahlberg missa. ?
Mus. Lugdun.)'

B. pjrgarga (Fall., Sm.). — Afr. merid. occid. —
Sinus sebacei par vi, nudi. Gauda brevior, sel is lon-

gis nigris floccosa. Ungulae spuriae parvas. Adulta,

c/'?, formose nigro-rufa, facie ari.tica, pedibus, ven-
tre et regione anali cum uropygio albis; dorso cane-
scente-tincto. Cornua non multum curvata. Priorii>iis

paullo angustior et minor, sed maxime a/ldnis. Vera
est Bid)aiis, nec Antilope. Regio scapularis elevafa;
foima bovina. Coior formosissimus. (Mus. Stockh.
et omn.).

Ju v. anni dilafe fulvus, gula, temporibus venlreque
albis; naso superne cinereo-fusco, ulrinque striä

K. K. AkaJ. IlandL 1S44. 14
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nigra, äb oculo ad nurts ducla, limitato. (Mus.

Paris.).

6. B. alhifrons (Harris), simillinaa priori; iniprimis dif-

fert Liiopygio non albo. — Afr. merid. (Harris; Wagn.;
ipsc non vidi).

Fortsättcs.



Om Hololhuiiernas Hudskelett;

af

M. W. von DUBEN och J. ROR EN.
(med pl. 4 och 5),

Kj mindre äii Crinoideer, Asleriader och Ecbiiii-

der, göra äfven Holothurierna såvida skäl för nam-
net Echinodermer, som hos dem allu, åtminstone

hos alla de nordiska, eller alla dem vi hitlills

hafl tillfälie undersöka, finnas i huden aflngrade

hårda, kalkartade partiklar. Hos några slägten,

såsom Cuvieria och Synapta^ äro dessa så stora

eller täta och i ögonen fallande, alt de ej hafva

kunnat undgå ens de första beskrifvarnes upp-

märksamhet. Vanligen bar man dock nöjt sig

med uttrycken: ''cute scabra ^ squamosa ^ mihce-

rente' o. s. v., och blott på få ställen finner man
beskaffenheten af deiuia sträfhet något närmare

antydd. Så omnämner Delle Chiaje taggiga

stjernor i papillernas spets hos HoL Columnce

;

QuoY och GAmARD små polygonala skifvor i

den hål da huden af ti. spinosa ; och Grube **''')

upphöjningar, sammansatta af stenhårda korn, hos

sin Psolus ^ranulatiis. Särskilt hade jemväl de

märkvärdiga hakarne i huden af Synapta blifvit

af flera författare omnämnda; men den förste

*) Mem. torr. flf, pag. 67; stjernorna finnas, eliuru

otydligt, aftecknade på tab. 35, fig. 15.
**) Voy de PAstrolabe, Zooph. pag. 118.
***) Act. 7 Et hin. und Wlirmer pag. 38.
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som nogaie undersökte dessa bildningar, var Qya-
TREFAGES •''), som vid sin mästerliga beskrifnlng af

hudskelettet hos Synapta Duverncea var långt

ifrån att ana, att analoga bildningar återfinnas hos

de tlesta, om icke alla Holothurier. Vio^Thjone
Fusus har en af oss "'•'"'•'') undersökt och beskiifvit

hudens kalkskelett; och fortsatta undersökningar af

liuden hos våra öfriga arter hafva fiamkallat när-

varande afhandlin
g '•"'"••). Sedan den redan var ut-

arbetad, bafva vi eifarit, att structuren af Hoio-

tiiuriernas hud äfven på andra ställen varit före-

mål för undersökningar, och alt A. Costa , i "IMca-

demie des Aspirans Naturalistes," 1843 uppläst

tvenne afbandlingar öfver detta ämne; Men hittills

hafva vi icke varit i stånd att få se sjelfva dessa

afbandlingar — om de ens blifvit tryckta — utan

känna dem blott af det korta utdrag som finnes

infördt i Annales des Se. iiaturelles
»f),

så alt vi

ännu i denna stund icke veta huru mycket Costa's

undersökningar bafva gemensamt med våia. Då
det emellertid är troligt, att de icke så mycket om-
fattat våra Nordiska arter, och de nK°d]ända i alla

fall icke ledt till samma resultater som våra, så

anse vi oss icke destomindre böra för Kongl. Ve-
tenskaps Akademien framläoga dessa sednaie.

För att få se de kalkarlade delarne i Holo-

thuriernas hud tydliga och vackra, måste man

*) Analos des Sc. Xal., Tom. XVII, pag. 19.

**) J. KoRKN, i Nvt Magazin for Xatiii videnskaberne 4:de

Binds 3:dje HäCle, pag. 203, tal). 1.

Oninnimui i Öfversiglcn af K. Vetenskaps Ac. För-
liandlingar

,
iNlaj 1844, föi edi og^ denna A (handling

vid Skandinaviska XalulTo^^kar^es mÖle i Clii isliania

i Juli s. å., hvarvid afven de dilliörande leckningarne

föievisades; och ett utdrag af Afhandlingen finnes

infördt i delta mötes Förhandlingar.
Tom. XIX . pag. 394.
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bringa elt tuiil lager af huden under mikrosko-

pet, och tillslå litet kaustikt kali, som gör alla

animala ämnen genomskinliga eller slutligen all-

deles upplöser dem, och lemnar kalken ensam
och ren qvar. Det iimne som återstår, sedan de or-

ganiska bestandsdeiarne blifvit på detta sätt aflägs-

nade, är i större massor (såsom fjällen på Cuvie-

ria squaniatcL)k\ '\\\W\t\.; i smärre stycken visar det

sig under mikroskopet alldeles färglöst och genom-
skinligt. I syror upplöses det med stark fi äsning,

och dess hufvudbeståndsdel är kolsyrad kalk. Vid
närmare analys skulle dess kemiska sammansält-

ning' efter all sannolikhet befinnas likartad med
Echinidernas skal. Det är ytterst hårdt, sprödt

och bräckligt som glas; äfven de minsta fragmen-

ter visa alltid ett skarpt brott, alldeles som små
glasskärfvor (se några sådana fragmenter fig. 38);

men märkvärdig är isynnerhet den utomordent-

ligen regelbundna form, hvari detta ämne afsät-

tes, och de egna figurer, som deraf hos h varje

art uppstå.

Man är vand att beundi a den stränga regel-

bundenhet, hvarmed Sjöborrens och Sjöstjernans

skelett är konstrueradt ; men icke mindre regel-

bundna, och icke mindre vackra, ehuru af en

mikroskopisk litenhet, äro de former, i hvilka

kalken aflagrar sig i Holothuriernas hud. Samma
grundtypus synes öfverallt genomgå dessa bild-

ningar, men så mångfaldigt modifierad, att kalk-

styckena hos hvarje art hafva en egen, karakte-

ristik form. Sådant är åtminstone förhållandet

hos alla inhemska arter, af hvilka vi, inberäk-

nadt SjnaptUj, känna 14 *'); och vi kunna på intet

*) Dessas karaklerisej-ande och beskrifning är ämnad
för en följande Athandling.
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sä II så säkert bestämma äfveii äldre, spritlagda

exemplar af dessa arter, som genom att bringa

ett litet stycke af buden under mikroskopet.

Dessa kalkstycken foiekomma:

ä) I kroppens yttre bnd (se t. ex. styc-

ken af buden fig. 8-9, 28, 29, 53, 56) bos alla

våra arter utom en enda, Thjonidiitm comnmne
INoB. {Cucurnaria Forbes), der allt spår till kalk

saknas i sjelfva kroppens bud; men i fötternas

spets, samt på munliuden ocb tentaklerna, finnas

äfven bos denna art kalkstycken som vanligt. —
Hus de arter der sjelfva buden är olikartad, äro

ock dessa kalkstycken olika, såsom bos slägtet

Cuvieria j der de på ryggen ocb sidorna äro sam-

raanvuxne till stora fjäll, men under buken bafva

ett belt annat utseende. De ar ler, b vilkas bud
är tätast belagd med sådana kalkstycken, kunna
icke spricka, såsom Cuvieria scjuamataj, Ciicuniaria

Hjndmanni (fig. 8—9) ocb lactea.

b) I fö 1 1 e r n a s (sugrörens) spets finnes

alltid en mer eller mindre rund ocb regelbun-

den kalkskifva (fig. 22, 34-, 52), som bär synes

vara ett nödvändigt villkor för föi magan att suga.

En dylik skifva finnes i fötternas spets bos alla

Echini (fig. 63), men, besynnerligt nog, icke hos

Asterierna.

c) På fötternas sidor tinnes kalk under

belt andra former, nemligen såsom förlängda tvär-

stycken. Sådana finnas icke alltid; men de fötter,

som äro tätt belagda dermed {Cucurnaria Hjnd-
manni

j,
fig. 12, C. elon^ata y Thyone Fnsus),

kunna icke indragas.

d) I tentaklernas bud finnes alltid kalk,

ocb alltid under andra former än i kroppens

bud. Ej sällan finner nian kalkstycken af belt

olika f >rm vid tentaklernas basis ocb i deras spets
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{Cucumaria lacteaj Thjonidium commune j Thjone
Fasas); mea blott hos Th. Fasas finner rnan

,

blandade om hvarandra, tvenne helt olika former.

— Huden mellan tentaklerna och munnen inne-

håller äfven oftast kalkstycken, mer eller mindre
liknande dem på tentaklerna.

Oreojelbundna , sammangyttrade kalk-klumpar

förekomma blott i kroppens hud hos clen största af

alla våra arler, Cacainaria frondosa 1). Hos

alla de andra träffas mer eller mindie regelbundna,

konstanta, ofta särdeles symmetriska och vackra

former.

Grundtypus: tunna, cylindriska kalkstyc-

ken, som hafva tendens att starkt grena och ut-

breda sig, nästan alltid i samma plan, hvarvid

grenarne åter motas och sammanvexa med hvar-

andra, bildande derigenom skifvor af större eller

mindre utbredning och mer eller mindre regel-

bunden form, tätt genomborrade med runda eller

ovala hål. — Deras tillvext sker alltid i kanten,

i det derifrån utskjuta nya grenar, h vilka små-
ningom förlängas intill dess de snart åter mötas
och genom samman vexning biida nya hål.

Som exempel kunna tjena fig. 25 (en ännu
ofulländad skifva), fig. 24 (en dylik fullbildad),

fig. 3—4, 7, 50. I vissa skifvor synes denna
bildning ständigt fortsättas, t. ex. fig. 39, 40;
men ofta har den ett visst maximum, och sedan

detta är uppnådt, utskjuta icke flera grenar, ulan

kanten blir hel och afrimdad, t. ex. fig. 13, 17,

31, 57-^60.

a) Råast förebildad finner man denna typ i

de räta, knöliga styckeji (liknande ved, huggen
af grenar), som betäcka tentaklernas hud på Ho-



lothuria iiitestinalis As( a>-. et Rathke H. niollij

Sars) (fig. 33) och H. trerniLla L. [H. e/ega?js

MuTj..). De många knöLirne aiiLvtla en början till

grenhig, men utskjuta blott sällan i någon verklig

gren. Ännu mera sällan sam nian ve \a ändarne af

t\å grenar, och bilda en ögla eller ett hal.

På tentfiklerna ai^ SjnaptainhcerensärokM-
slYckenn helt tina och tunna (fig. 62), bågböida,

snarlika refben, men i bada ändar vanligen dub-

belt tviiklufna. — ^Nästan alldeles dvlika före-

komma hos Echini j pa fötternas sidor (tig. 64).

b) Böjda på midten, med ett slörre hål i

niidten och ett mindre i h vardera ändan, finnas

de {^å fötternas sidor hos CucuDiaria HrTidnianni

(fig. 13), der de ligga så tätt att de till och med
hålla den torra foten utspänd; och redan under

en svag loupe svnes foten helt och hållet bestå

af fina, tätt packade nålar (fig. 8, r>).

På fötternas sidor hos Cacumaria lactea (fig. 5)

och Thyone Fusus (fig. 46) finnas dylika stycken,

men räta, vidgade i midten och i båda ändar,

dock så att utvidanino-en är starkast i midten , der

balen äro laliikare (typiskt 4 hos båda, ehuru

till form och stälhiing olika), och mindre i än-

darne, hvarcst blott finnes ett större hål eller

flera små.

1 spetsen af tentaklerna hos Th. Fiisiis upp-

träda de under en annan form (fig. 48): raka eller

krökta, i midten temligen smala och trinda, i

bada ändar utvidgade, plattade och genomborrade

med fiera, vanligen mycket oregelbundna hål.

Också en oregelbundan form, men mera ut-

plattad och bredast i midten, antaga kaltstyckena

vid basen af tentaklerna hos Cucumaria lactea

(lig. 6), på tentaklerna af C, frondosa och C,
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assiniiäs Noc, sa in I på foUeriias sidor hos denna

sed na re.

c) En egen form, der greningen nått sitt

maximum, och liksom af brist på rum ofta nöd-

gas afvika ur den ursprungliga planen, förekom-

nier, inbiaiKlad med stycken af en helt annan

form, på tentaklerna af Thjone Fusus (fig. 47);
— och en annan besynnerlig form (fig. 55), som
i sina greningar ofta förunderligt härmar det fina-

ste löfverk, och likaledes af brist på utr^anme

iiågongång nödgas vika ur dft ursprungliga planet

,

finner man pä tentaklerna af en annan Thjone^
Th. Raphanus Nob.

d) Den vanligaste af alla former är utbred-

ningen till reguliera skifvor; vi hafva redan

nämnt huru sådana bildas och tillvexa. Deras

tjocklek kan vara mycket olika. — De tjocka (fig.

2, 3, 9—11, 50, 54) hafva alltid mellanväg-

garne mellan hålen tjockare och sjelfva hålen i

proportion mindre. — I de tunna (se t. ex. fig,

24, 31) äro mellanväggarne mycket tunnare och

formen af det hela vanligen mera sirlig. Deras

typus är vanligen högst konstant och regelbun-

den, t. ex.:

Holothuria intestinalis (fig. 31): ett stort hål

i midlen, omgifvet af 8 — 9 något mindre, och

utanföre dessa vanligen ännu ett eller annat litet^

trekantigt.

H, tremula (fig. 24): i midten 4 större, sins-

emellan lika stora hål, hvars mellanväggar bilda

ett Andreaskors, och utanföre 12 mindre.

Thjonidium pellucidum (fig. 17): i midten 4
hål, som snedt korsa h varandra och omgifvas af

12 något mindre — men dessa skifvors form är

icke så konstant som hos de båda föregående. Ofla
blir något af de 4 inre hålen mindre än de an-
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dra, eller oblitereras alldeles, och då blifva också

de yttre hålen färre eller oregelbundna (jfr fig. 15).

Sjnapta inhcerens [H. Inhcerens Mull., en
att som står mycket nära Qvatrefages Synapta
Duverncea j men synes dock, att döma såväl af

de kalkartade delarnes form som några andra
karakterer, vara derifrån skild): ett hål i mid-
ten, omgifvet af 6 lika stora (se fig. 57, en kalk-

skifva på ett helt ungt exemplar); dessa 7 hål

återfinnas, blott mera oregelbundna, i den ut-

vuxna skifvan (fig. 58— 60), och hela tillvexten

har egentligen blott skett åt den ena sidan, der

ankaret fästes. Här hafva bildats flera nya hål,

men mindre än de ursprungliga 7, och utan sär-

deles ordning och symmetri. Särskilt ulmäi ka sig

dessa skifvor derioenom att hålens kant är nni^-

gad och inskuren; och bugterna synas med åldren

bli allt större och djupare.

Skifvor, bildade efter alldeles samma typus,

finnas i spetsen af tentaklerna hos Cucuniaria

lactea (fig. 7), och äfven dessa tillve\a i regeln

blott åt en sida.

Nästan öfverallt, der sådana tunna kalkskif-

vor förekomma, hafva de i midten en vertikalt

uppstigande del, bildad efter samma typ som
skifvan, d. v. s. bestående af luuna grenar, sins-

emellan sammanvuxna och bildande mer eller

mindre reg u liera hål.

På k loppen af TJijone Fusus (fig. 43), äf-

vensom på tentaklerna (fig. 45) ser man från hvai je

skifvas uiidt uppstiga två sådana grenar, saui-

manbun Ina genom en tvärgren vid basen och en

emot spelsen, och således inneslutande ett ovalt

hål, hvarjemle h varje gren vanligen är i spetsen

klufven, såsom en anlydniug till vidare lör-

^renini*.
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Hos HoK iTitestinaJis (fig. 30—32), H, tremula

(fig. 25—27) och Thjouidium pelliicidum (fig. 15—
16) äro dessa uppstigande grenar 4, bildande således

tillsanuuans liksom elt genombrutet torn eller en

krona, som i sj^nnerhet hos H, uitestuialis haren sär-

deles vacker form och 2 hal på hvar och en af de 4
sidorna. I spetsen är h varje gren äfven här van-

lii^en 2-klufven, men stundom utskjuta från den

ring, som öfverst sammanhåller det hela, flera

oregelbundna taggar eller spetsar (fig. 27)

Det sjnes vara samma uppstickande del , som
hos Sjnapta (fig. 57—60) förekommer på ett så

eget sätt modifierad, och utgör det bekanta an-

karet, h vilket dessutom här icke uppstiger ver-

tikalt från skifvans niidt: utan fästes, undei- en

mycket sned lutning, i dess ena ända.

En, som det synes, analog bildning förekom-

mer i tentaklerna kring muiinen af SpatangL

Dessa tentakler upplösa sig i ändan, pensellikt,

i en mängd flikar, och i midten af hvarje sådan

flik inneslutes en lång kalknål (fig. 66). Hvarje

'sådan nål sitter med sin basis vertikalt häfiad

till en liten cirkelrund skifva, genomborrad med
en mängd fina hål (fig. 67 föieställer en sådan

skifva uppifrån sedd), och emot skifvans midt
uppstiga flera grenar, snart föienanrle sig till en

enda slam, som är den långa nålen, hvilken

här synes motsvara den uppstigande delen på Ho-
iothuriernas skifvor.

En kalkskifva, vanligen stor och genombru-
ten med talrika hål, inlager fötternas spets hos

alla Holothurier. Oftast är den cirkelrund (fig.

22, 34), med ofulländad, liksom sig foi tbildande

kant, men hos Tlijone Raphanus har den en egen

form (fig 52) och består af en högst oregelbun-
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den, 8—9-strälig stjerna. Hos Cucwnaria Hynd-
manni och C. elongataj der fötternas sidor äro

så tatt belagda med kalkstycken, är skifvan i

spetsen nästan alldeles rudimentär (fig. 14); och

hos en annan art, ThjoJiidium commune j hafva

vi funnit den i hög grad varieia, från en stor,

särdeles utbildad skifva (fig. 22), till helt liten,

oregelbunden och nästan rudimentär (fig. 23). —
I fötternas spets hos Echini förekommer ock en

stor kalkskifva, men af en ännu vackrare och

mera komplicerad form (fig. 63). Den är här först

observerad af Monro, sedan beskrifven af Erdl
och med största noggranhet af Yai.eintin, i dess

stora arbete öfver anatomien af EcJiinus Uvidus

,

utgörande 4:de häftet af Agassiz's Monographies

des Echinodermes, h vartill vi hänvisa. — Ana-
loga, men mindre reguliera bildningar finnas i

spetsen af tentaculae buccales hos Echini (se Va-
lentin) och hos Spatan^i (fig. 65), innan stam-

mens pensel I i ka grening begynner.

Märkligt är, att i Sjöstjernornas fötter (såväl

Asteriaders som Ophiurers), åtminstone hos så mån-
ga vi hittills undersökt, saknas allt spår till kalk.

Man ser blott under mikroskopet i spetsen af de

flesta Asteriers fötter en slags muskulös skifva,

bildad af radierande veck och fi.brer, som utgå

från centrum emot peripherien, och synes stå i

väsentligt sandjand med fötternas sugförmåga.

Alldeles liknande veck och muskeliibrer har Va-
lentin funnit i Echinernas sugskifvor, utan före

kalkringen; men i Holothuriernas hafva vi aldrig

funnit spår deraf.

é) \''anligen hafva skifvorna tendens till en

afrinidad form, och förbli således alltiJ från h var-

andra isolerade; blott på tentaklerna hos de båda

a I" ter, af h vilka vi bildat släg tet Z'/ijo///'t//>//?i , ut-
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breda de sig mera oregelmessigt åt alla kanter,

och sanirnanvexa då vanlioen med h varandra Lillo
ett sammanhängande, ehuru fragilt nät (fig. 21).

y) Alla de skifvor, om h vilka hittills har

varit fråga, hafva varit tunna, med stora hål och

smala mellanväggar; — men det ges också en

annan form: tjocka skifvor, med tjocka mel-

lanväggar och små hål. Dessa finnas aldrig på
andra ställen än i sjeifva kroppens hud, äro all-

tid, der de finnas, tätt sammanpackade, och så-

dana arter kunna derföre aldrig spricka, om de

icke, såsom Ciivieria Phantapus och Thyone Ra-
phanus , hafva i någon af ki oppens ändar en mera
tunn och glest betäckt hud. — På de tjocka skif-

voina finnes aldrig någon uppstigande del.

Hos Citcumaria lactea hafva skifvorna en

egen, särdeles regelbunden figur: Tjpus (fig. 3):

två större, på längden något ovala hål i midten,

ofvanför och nedanför dessa, 3 betjdligen min-
dre, sinsemellan lika stora eller det mellersta

vanligen något större. — Går utbildningen vidare

(fig. 4), så kunna utanföre dessa ännu bildas 2
dylika hål, eller ett och annat utanföre sidorna

af de stora hålen, o. s. v. Skifvorna äio tjocka,

med vågig och knölig kant, och utmärka sig från

alla våra öfriga former genom det egna, att de

utskjutande bugterna, här upphöjda till tjocka

knölar, ej motsvara hålen sjeifva, utau deras

mellanrum.

På Ciicumaria assimUis (fig. 2), C. Hjndnianni
(fig. 8— 11), och på bakre ändan af Thjone Ra-
phanus (fig. 53, 54), äro skifvorna större, med
särdeles tjocka mellanväggar och med små hål,

ställda i en regelbunden quincunx. Dessa kalk-

skilvor täcka hvarandra med kanterna såsom fjäll

,

och från sådana är icke heller Öfvergången så stor
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tiii de verkliga fjäll, som beläcka största deleii

af kroppen hos slägtet Cuvieria.

På krop[)en af T^A. Raphanus (fig. 49—51), der

skifvorna eller fjällen haiVa en annan form, ligga

de så tätt packade, att hela fjällbeläckningen ut-

gör en enda sammanhängande och kompakt massa,

hvaraf de enskildta delarne ej utan svårighet låta

sis: afsöndras.

g) Man tänke sig nu en sådan massa sam-
manvuxen, i flera större delar, så har man en

yta, täckt med stora fjäll, såsom på slägtet Cu-
vieria. — Fjällen på C. scjuamata (fig. 35 — 38)
utgöras af ett, allt efter olika ställen, 3—4-dub-
belt lager af mindre kalkskifvor, h vilka vid för-

sta påseendet synas vara bildade alldeles som de

vanliga, ehuru mellan väggarne i brottet synas

visa en mera kristal linisk textur; men vid när-

mare undersökning finner man snart, att hålen

äro här icke öppna, utan fyllda med en glasklar

kalkmassa; hvareniot mellan väg2;arne icke äro so-

lida, utan fint retikulerade. Bäst öfverbevisar

man sig härom genom att krossa ett fjäll mellan

två glasskifvor, eftei* alt föiut hafva medelst kali

upplöst dess organiska beståndsdelar. Fig 38 vi-

sar någia fragmenter af ett sålunda krossadt fjäll

,

imder något starkare förstoring än de båda föie-

gående figurerna. Man urskiljei här ett par slörre,

solida käinor (a, b) bland den massa .if fing-

menter, hvari den mellaidiggande, lint relikule-

rade substansen splittras. Fig. 38 c visar ett

något större fragment af denna snbsians, hvari

retikulationen är tydlig. Här iinnas således tvenne

olika substanser: den ena bildar fyllnaden i cel-

lerna, i form af fasta och solida kom; — den

andra substansen, rel i kulerad soni vanligt, sam-

manbinder de sti)rre kalkkärnorna och bildar så-



223

lecles maskorna i del nät, som framställer sig un-

der mikroskopet. Ett alldeles liknande föihål-

lande har Valentin anmärkt i Echinernas taggar,

der han skiljer mellan "la substance simple" och

"la substance calcaire reliculee". Hos alla af oss

nndersökta Holothurier hafva vi blott funnit den

sednare, utom hos detta slägte. På fjällens yta

ser man, redan under en loupe (fig. 35), märken
efter de upphöjda kalkkärnorna, men dessutom

afven några upphöjda, gryniga korn, oregelmäs-

sigt strödda öfver ytan; dessa korn äro vida tal-

rikare på C. phantapus , hvars fjäll deremot äro

tunnare och mera insänkta i huden.

Echinidernas skal, och deras, äfvensom Aste-

riadernas taggar, hafva tydligen bildats på samma
sätt som dessa fjäll, af en mängd tunna, med
talrika hål genomborrade kalkskifvor. För att

blifva alldeles öfvertygad om denna analogi , hvil-

ken redan anmärktes vid Naturforskaremötet i

Christiania, då ingen af oss ännu sett Valentins

Anatomi af Echinus, behöfver nian, åtminstone

hvad Echini beträifar, blott kasta en blick på
någon af de talrika mikroskopiska figurer af dessa

djurs skal, taggar och andra yttre delar, som i

delta verk förekomma. Fig. 68, kopieiad efler

Valentin, föieställer ett stycke af substansen i

den s. k. Aristotelis lykta. Det är denna textur,

som gör Sjöstjernans och Sjöborrens kaikartade

delar så porösa och så lätta, och i taggarnes upp-
höjda ränder, med alla deras tänder och hål,

återfinner man ännu spåren af alla de små kalk-

skifvorna, sådana som dessa uppträda hos Holo-

thurierna under sin enklaste form. Äfven dyli-

ka, enklare former saknas dock icke hos Echini,

hvarest i munhuden och i de yttre gälarne före-
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komma smärre, isolerade kalkskifvor (se VALE>Ti>i\

som i hög grad likna Hoiolhnriernas.

Afveii i hudskelettets mikroskopiska sLiuktur

röjer sig således den stora analogi, som genom-
går hela Echinodermernas klass.

Måhända haFva vi gutt för mvcket i deUilj

i denna framställning; men vi hafva ansett dessa

detaljer intressanta, isvnnerliet för att visa den ut-

märkt konstanta form, som kalkstyckena hos hvarje

ai*t antaga. Biand våra 14 arter gifves det ingen ,

hos hvilka de icke hafva en egen typus; och

huru karakteristik och lätt igenkännlig flenna är,

derom kan man måhända svårlioeo göra sig riktigt

begrepp, utan att sjeif hafva sett dessa st veken

under mikroskopet.

Man plägar med skäl anse Hulotluiriernas ar-

ter som ytlerst svara alt med säkerliet uiskilja

och bestämma. Få Naturforskare äro i tillfälle

att observera dem lefvande, och de exemplar som
i Museer förvaras äro merendels oioenkänneli^ia

och omöjliga att beslämma, äfven med tillhjelp

af de bäsla beskrifningar och figurer ••'). Också

råder i Holothuriernas hela systematik och art-

begränsning ännu i denna dag en otrolig foi vir-

ring. Äfven såsom ett medel alt med \ ida slorre

säkerhet än hittills kunna bestämma HoloMui! ier-

iias arter, torde således hudens strukhir inga-

lunda vaia alt förakla, utan tvertom bora hli af

mvcken Nii;(. Oss har den, vid beslämmandel af

de

*; 'Les Uolothiiries, uiie fois racornies d.in> iine liqiieiir

coiv.ervalrice, on ne ptui j)lns en tivev (iiaunc parlie

pour la deleiniirialioo desespcces:" Qv o v ti Gäimard
,

Voy. (le TANtiolaljr, Zoopli. p. 15.
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de inhemska arterna, varit till en säkrare väg-

ledning än något annat, och har den stora för-

delen, att äfven på gamla, spritlagda eller torra

exemplar vara lika användbar. Blott af ett al-

drig så litet stycke af huden är man derigenom
i stånd att kunna med största säkerhet bestäm-

ma arten; och så besvärligt det torde synas att

härtill behörva använda mikroskopet, så torde

likväl denna Ätväg vara den enda möjliga, ätten

gång omsider kunna bringa reda i det chaos, hvari

Holothuriernas arter intill närvarande ögonblick

sig befinna. Tillämpningen af denna method på
de Skandinaviska arterna utgör föremålet för en

egen Afhandling, h vilken vi snart hoppas få för

Kongl. Akademien framlägga, i sammanhang med
en allmän öfversigt af Skandinaviens Echino-

dermer.

Äfven i ett annat afseende skulle måhända
fortsatta undersökningar öfver dessa former kunna
leda till interessanta resul täter. Det är bekant,

h vilken stor role i fornverldens Fauna Crinoideer

och Echinider spelat. Af Asteriader har man icke

heller funnit så få spår, ehuru dessas lösare bygg-

nad måst göra deras konservation vanskligare.

Äfven Holothurierna kunna under jordens äldre

perioder icke hafva saknat representanter. Dujardin

skall hafva visat*), att det petrifikat från Pari-

serbäckenet, som man kallat Dactylopora och fört

till Zoophyterna, ej är annat än huden af en

Hololhuria, nära slägtet Cuvieria; och troligen

skola fortsatta undersökningar i denna väg leda

till många liknande upptäckter. Efter alla de

mjuka delarnes upplösning måste kalkparliklarna

*) Inst. 1842, pag. 316.

K, V. Akad. Handl. 1844. 15
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åteistfi, och dessa äro af en så karakteristisk form,

att de utan svårighet skulle kunna ingenkännas,

— ja till och med, när undersökningai ne i delta

fall blifva vidare utsträckta, till slägte och afii-

niteter detennineras. Har man kunnat uj)pläcka

och bestämma otaliga arter af fossila infusions-

djur, så måste upptäckandet och bestämmandet
af sådana st3cken som dessa ännu mindre be-

höfva räknas bland omöjligheter.

Förklaring öfver Figurerna (Ta b. 4 och 5).

Fig. 1, kalkstycken ur kroppens hud af Cucuinaria froJi"

dosa (GuiVN. L\
Fig. 2, desamma af C. assimilis Nob.

Fig. 3—7, C. lactea (Fördes). — Fig. 3, en kaikskifva

nr kroppens hud, 250 gånger fr)r,«,torad. — Fig. 4,
en dylik skifva, der utbildningen framskridit något

längre än vanligt, och flera hål tillkommit. — Fig.

5, kalkstycken på fötternas sidor. — Fig. 6, på ne-

dra delen af tentaklerna. — Fig. 7, i tentaklernas

spels.

Fig. 8—14, C. Hyndmanni Foeb. — Fig. 8, ett stycke

af kroppens hud och fötterna, i föga mer annat st.

— Fig. 9, fjällen på kroppen, 100 gångej- förstorade.

— Fig. 10, ett sådant fjäll, 2(X) gånger förstorad t,

— Fig. 11, ett dylikt fjäll, sedl från kanten. — Fig.

12, en fot, 100 gånger förs lorad. — Fig. 13, nå^ra

kalkstycken derur, 200 gånger förstorade. — Fig.

14, den rudimentära skifvan i fotens ända.

Fig. 14 a och ^, C. elon^ata Nob. — Fig. 14 A., några
kalkstycken ur kroppens hud 50 gånger förstorade.

— Fig. 14 B., Ivenne kalk nålar uy fötterna, under
samma föistoring.

Fig. 15—17, Thyonidium pc//ucidiim (Va hl.). — Fig. 15,
kalkskifvor ur kroppens hud. — Fig. 16, en dylik

sedd från sidan. — Fig. 17, en dylik, hvarifrån den

uppstående delen är borttagen; alla omkring 40CJ gån-
ger förstorade.
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Fig. 18—23, Th. commune (Forbes). — Fig. 18, en kalk-

skifva ur munhiiden (mellan tentaklerna och mun-
nen; den vertikala, trän skifVans midt uppstående
delen är bortlagen). — Fig. 19, en annan sedd från

sidan, fullsliindig — Fig. 20 , en dylik, enklare; alla

200—250 gånger förstorade. — Fig. 21, eft stycke

af tentaklernas öfre del, med det öfverdragande kalk-

nätet. — Fig. 22, en skifva i ändan af en fot. —
Fig. 23, några dylika skifvor, alldeles rudimenlära.

Fig. 24 — 27, Holothuria tremula Gun?*.; L. {H, elegans

MiiLL.). — Fig. 24, en kalkskifva ur kroppens hud
(den uppstigande delen är boi ttagen). — Fig. 25,
en dylik skifva, med sin uppstigande del ; men sjelfva

skifvan är ännu ej i kanten färdigbildad. — Fig. 26.

en dylik från sidan; alla omkring 250 gånger för-

storade. — Fig. 27, den vertikala*, från skifvans

midt uppstigande delen, sedd ofvanifrån.

Fig. 28—33, H. inUstinalis Ascan. — Fig. 28; ett stycke

af kroppens hud. — Fig. 29, detsamma från sidan.

— Fig. 30, ensam kalkskifva, 250 gånger förstorad.

— Fig. 31, en dylik, hvarifrån den uppstigande de-

len är borttager. — Fig. 32, en kalkskifva sedd frän

sidan. — Fig. 33, ett stycke af tentaklernas hud.

Fig. 34. kalksifvan i ändan af en fot Cuvieria Flian-

tapus (Strussenf.
,

L.), 100 gånger förstorad.

Fig. 35—41, C. sciiiamata (MiiLL.) — Fig. 35, ett af

kroppens fjäll, 3 gånger fni-storadt. — Fig. 36, ett

stycke deraf, 30 gånger förstoradt. — Fig. 37, ett

dylikt stycke sedt från sidan. — Fig. 38, några frag-

menter af ett sönderkrossadt rjäll, 50 gånger försto-

rade. — Fig. 39, en kalkskifva nr bukhudcn, 100
gånger förstorad. — Fig. 40, några kalkstycken frän

tentaklernas basis. — Fig. 41, fiån deras spets.

Fig. 42—48, Thfone fusus (MiiLL.). — Fig. 42, en kalk-

skifva ur kroppens hud (den uppstående delen boi ta.)

— Fig. 43, en dylik skifva från sidan, fullständig.

— Fig. 44, en skifva af något afvikande foi m från

den vanliga , alla omkring 300 gånger förstorade. —
Fig. 45, kalkskifvor ui- tentaklernas hud inemot 200
gånger förstorade. — Fig. 46, kalkst veken från föt-

ternas sidor. — Fig. 47, oiegelbimdna kalkstycken,

som på tentaklernas hud finnas blandade med de

andra; 600 gånger förstorade. — Fig. 48, kalkstyc-

ken ur tentaklernas spets, 300 gånger förstoiade.
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Fig. 49—55, T. Raphanus Nob. — Fig. 49, ett stycke

af huden på kioppens midt, med en fot; 75 gånger

förstoradt. — Fig. 50, ett isoleiadt fjäll ur denna

hud, 150 gånger förstoradt. — Fig. 5t, ett stycke

af ett sådant fjäll, fi-ån sidan. — Fig. 52, kalkskif-

van i ändan af en fot, 250 gånger förstorad. — Fig.

53, ett stycke af buden vid kroppens bakre ända.
— Fig. 54, ett ensamt fjäll ur denna bud, omkring
150 gånger förstoradt. — Fig. 55, kalkstycken på
tentaklernas hud.

Fig. 56—62, Synapta inhcerens (Mull.). — Fig. 56, ett

stycke af kroppens hud, 50 gånger förstoradt —
Fig. 57, en kalkskifva ur denna bud. på elt ungt
exemplar, — Fig. 58—60, kalkskifvor af olika stora

individer, b varvid också skifvorna sjelfva ses grad-
vis tilltaga i storlek och utbildning; 250 gå ngei- för-

storade. — Fig. 61, en tentakel, starkt samman-
dragen. — Fig. 62, några af de i dess bud befint-

liga kalkstycken.

Fig. 63—64, Échinus neglectus Lmk. — Fig. 63, kalk-

rosetten i ändan af en fot, 150 gånger förstorad.

— Fig. 64, kalkstycken ur fötternas bud, nära
spetsen.

Fig. 65—67; Jlmphidetus (nuitus (Leske). — Fig. 65, en
kalkskifva ur ändan af tentaklernas stam. — Fig.

66, kalknålar ur tentaklernas spets. — Fig. 67, ba-
sen af en dylik kalknål, sedd ofvanifrån.

Fig. 68. (kopierad ur Vale-Ntin), ett stycke ur substansen

i den s. k. Aristotelis lykta bos Echinus esculentus

L. [E. Spluera Mull.); 164 gånger förstorad.



Öfversigt af Skandinaviens Echi-

nodermer

;

af

M. W. von DUBEN och J. RÖREN.
(Härtill pl. 6—11).

1. Crinoidea,

Af släglet Alecto Leach (^Comatida Lamk) före-

koiDQia vid vår vestra kust tvenne ganska di-

slincla arler. Båda höra till den afdeining af

slägtet, som har enkelt klufna armar, eller till sL

Com<^^^^/<2 i Agassiz' mening; och synas, bland hit-

tills beskiifiia arler, komma närmast Leachs A,
europcea (Lamarks C, mediterranea) , ehuru, att

dömma af beskrifningar och figurer '••"), ingendera

kan dermed förenas.

1. Alecto Petasus Nob. (Tab. Yl fig. 1):

cirrhis dorsum totum obtegentibus, sub —
50, compressiusculis; ai ticulis 11— 17, parum lon-

gioribus quam latioribus; brachiorum syzygiis ple-

*) Lamarck, Heusinger (i Megkels Archiv f. 1826, p.

317, tab. 4), GoLDFuss (Petrefacta Germaniae I, p.

20, tab. 61, fig. I a— m). Denna art har på ryg-
gen omkring 30 rankor, med 19 föga hoptryckta
leder, enl. Goldfuss; Heusingers figur, som dock sy-
nes vara mindre noggrann, visar många flera leder,

armens innersta pinnula helt kort och tjock, med
blott 10—12 leder, o. s. v.
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risque 4-arLiculali>;
;

plniiiilis (lii qiioque latere)

sub- 50, qnaram iiilinia lillFormis
,
longissima, ter-

tiam plus duj)]o snperaiis.

Ryggknappen konisk, alldeles beläckt af ran-

kor, h\ilka äro till antalet omkr. 50 (vi haCva

pa olika exemplar räknat 45, 48, 50, 51); de

innersta, snn vanligt, kortare och finare än de

yttre. Rankoina äro teniligen lätt afFallande , som
vanligt, men eflei- de affallne synas alltid mär-

ken qvai' i små runda, fördjupade iiäckai'. De
hafva, allt efter olika längd, 11— 17 leder, som
äro föga längre än bi'eda, och något hoptryckta,

dock så, alt rankans största diameter ej är dub-
belt så stor som den minsta. Sista leden bär,

nedanför klon, en helt liten, stundom omärklis;

tagg. Armarne äro tjockast vid roten, helt små-
ningom afsmalnande; deras leder äro korta och

skifte v is mycket sneda, som pä ^. eiiropcea;

mellan hvai-je syzygium finnas vanligen 4, mera
sällan 5— 6, och ytterst sällan blott 3 leder;

dock har andra syzvgium vanligen 6, och de när-

mast följande ej sällan 4. Hela aiinen bär, på
hvardera sidan, ungefär 50 pinnulae; den inner-

sta af dessa är smal, utan äggstockar, mycket
lång, mer än dubbelt så lång som den tredje;

äfven den andra är något smal och förliingd,

men från och med den tredje äro pinnula) unge-

fär lika långa, med omkiing 20 leder, h vilka

leder äro ungefär dubbelt så långa som bieda.

Ut mot ai niarnas spets blifva pinnulcT småningom
längre och få (lera leder, i samma mån som de

bli smalare Skifvans största diameter 10 n)ill.,

armai nas längtl omkring 65 mill., de längsta ran-

koina 11 mill. Fäigen varierar från brunröd och

ho<^rod till ^ul.
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Vitl Svenska kusten är denna art hittills fun-

nen på ett enda ställe, vid Fiskebäckskihl i Bo-

huslän, der den först, redan år 1836, upptäck-

tes af framl. Prof. B. Fries. Den förekommer
der serdeles ymnigt. I Bergens Museum förva-

ras flera exemplar af samma art, tagna vid Egei-

sund. Ett par andra exemplar, från vSöndfjord,

som derstädes förvaras, afvika från dessa blott

genom en högröd färg och ett färre antal af ran-

kor på ryggen, sä att de synas vara en varietet

af samma art.

2. Alecto Sarsii Nob. (Tab. VI fig. 2):

ciri his dorsum totum obtegentibus, sub- 40,

tenuibus, articulis 13—20, quorum longissimi

(4—6) triplo longiores quam latiores; brachiorum

syzygiis plerisque 4-ai ticulatis; pinnulis sub-40,

qvarum intim8e4 — 5 filiformes, sequentibus mullo

longiores.

Comatula mediterranea? Sars Beskr. og lagt-

tagels, p. 40 tab. 8, fig. 19 a— g.

Ryggknappen konisk, tätt besatt med rankor,

som äro till antalet omkr. 40, något längre än

diskens diameter, tunna och hoptryckta, isyn-

nerhet mot ändan. De största (yttre) rankorna

hafva 20 leder, de mindre blott 13— 16, af h vilka

de 2 nedersta äro helt korta, tredje betydligen

längre, fjerde till sjette längst (ungefär 3 gånger

så långa som breda), h varefter de följande små-
ningom aftaga i längd, så att de öfre blifva föga

längre än bredden. Den sista bär 2 tydliga klor,

af hvilka den undra är rak, den öfra mycket
större och krökt. Armarnas leder blifva ut emot
spetsarna mycket längre (ungefär 2 gånger så

langa som breda, h vilket förhållande icke på långt

när i samn)a grad eger rum hos föregående art)

;

mellan hvart syzygium räknas vanligen 4 leder,
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sällan 3 eller 5, men i det nästförsta sjzygium
vanligen 6. Pinnolas äro till antalet omkring
38—-40, de innersta 4—5 trådsmala, förläng-

da (de längsta med omkr. 20 leder); de pinnulas,

som derpå följa äro flerdubbel t kortare och be-

stå blott af 8—10 leder, men sedan tilltager

deras längd, och ledernas antal så småningom
ända ut emot armarnas spets; de mellersta pin-

nulas hafva omkring 15—16 leder, alla utom de

båda första, långa och smala, ungefär 3 gånger

så långa som breda. Skifvans diameter 6 mili.,

armarnas längd ungefär 40—50 mill. , rankornas
7—8 mill. (dock bar det af Sars beskrifna exem-
plaret varit större). Färgen, på dem vi sett lef-

vande, ljust gråbrun.

Denna art, först funnen och beskrifven af

Sars p. a. st. , är mindre änden förra, och till alla

delar vida finare och bräcklif^are. Den förekom-

mer vid vestra kusten af Norrige, t. ex. vid Chri-

stiansund och Bergen, men som det synes, en-

dast på stora djup och sparsamt; ett exemplar
hafva vi uppdragit från 50 famnars djup, ett

annat, fasthäftadt med ryggens raukor till en stor

svamp, från ett djup af 80—90 famnar, och vi

hafva funnit små exemplar på samma sätt häf-

tade till taggarne af Cidaris papillata ^ b vilka så-

ledes hafva lefvat på ett djup af åtminstone 100
famnar och måhända vida deröfver. Från samma
djup har äfven Prof. S. LovÉx upphemtat den vid

Tranöe i Finmarken.

2. Asteridea,

I Miii.LERs och Troschels System der Aste-

riden har hela denna familj nyligen blifvit un-
derkaslad eu fullständig revision, och rikeligen

Ullökt med nya former. Då forfattarne haft till-
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fälle att begagna de betjdligasle af Skandinaviens

Museer, så har äfven vår Fauna genom detta

arbete fått många uyi\ tillägg. I följande för-

teckning öfver de Skandinaviska arterna följa vi

helt och hållet ofvannäranda arbete, och tillägga

blott några sednare anmärkta, till större delen

äfven för vetenskapen nya arter.

a) Ophiurce.

3. Astrophjton Linckii M. T.

Synes finnas längs hela Norrska kusten ända

till Bohuslän, men endast på mycket betydliga

djup, 100—200 famnar och deröfver, i de stora

Korallernas region, på h vilkas gienar den sitter

fastslingrad och med hvilka den vanligen uppdra-

ges. Armarnes första grening sker hos yngre

individer långt utanför skifvan, hos medelstora

i sjelfva skifvans kant, hos fullvuxna på dess

undre sida. Jemför de späda ungarnes beskrifning

i Kröyers Tidskrift, III, p. 544.

4. Astrophjton Lamarckii M. T.

Längre mot norden synes denna art vara

mindre sällsynt än föregående; så är åtminstone

fallet redan vid Christiansund.

5. Asteronjx Lovéni M. T.

Hittills blott funnen af LoVÉN, vid Bohuslän
och Finmarken.

6. OphioJepis cUiata (Retz.)

Allmän från Finmarken (Loven) ända ned till

Sundet.

7. Ophiolepis squamata (Delle Ch.).

Denna art, förut anmärkt i Medelhafvet och
vid England, är ymnig vid Christiansund , bland
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Conferver o. ti., i sma vattenpussar, som vid eb-

ben lemnas qvar i bergshåloina. Ingen annan af

våia Echinodenner träffas, utom uiiclanlagsvis,

så högt uppe i vattenbrynet.

8. Ophiolepis fiUformis (O. F. Mult,.).

På lei botten, åtminstone från Christiansuncl

ända ned till Sundet. Den tredje taggen ofvau-

ifråi) på armarnes sidor (isynnerhet i närheten af

armarnes rot) andar sig veikHgen, äfven på vår

Skandinaviska art, med tvenne tvärutskott, unge-

fär sådana som de af Forbes beskrifvas; dock

mycket mindre än på hans figur, och icke ver-

tikala, utan horizonlela.

9. Ophiolepis scolopendrica (Linck).

En af de allmännaste arter ända ned till

Sundet; till färg och teckning va lierande i oänd-

lighet.

10. Ophiolepis Ballii (Thomps).

Af denna ai t, förut blott anmärkt vid Eng-
land, erhöllos forleden sommar några små exem-
plar af Cand. Rasch, under hans undersökning

af den s. k. Havbioen; således på betydligt djup

och långt ute i ö])pna ha fvet.

11. ? Opliioconia bidentata (Retz.).

Retzii originalexemplar af denna art, som
förvaras i Lunds Zool. Museum, skall vara från

JNorrisje.

12. Ophiocoma nigra (O. F. M.).

Här och fler ymnig längs Norriges vestin

kust (åtminstone upp till Christiansund); men
synes redan i Ijohuslän vara sällsyntare och går

knapf)ast ned till Sundet. Originalexemplaret af

O. Ailssonii M. T. {Jst. tricolor Rktz, Ophiura
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sphcerulata^u^s*.), som föi viiras i LiiiiHs Zool. Mu-
seum, är ett illa torkadt individ af denna art.

13. OpJiiaccmtha spinn/osa M. T.

Prof. LovÉN har meddelat oss den nn(ier-

rätlelse, att orii^inalexeniplareii af denna ai t, hvil-

ka i Riksmuseum förvaras, icke ävo frän Spels-

bergen, såsom genom någon nnsski ifni ng i Miir-

T.ERS och Trosciiels arbete blifvit uppgil vet, utan

från Lofoddtn, och att arten således äi Skan-

dinavisk.

14. Ophioscolex purpurea Nob. (Ta b. VI, fig.

2 a— 2 c):

brachiis diametrum disci triplo superantibus

;

spinis ternis, diametrum brachii subccquantibus,

sub epidermide tenui minute granulosis.

Color intense purpureus; diam. disci 12 mm.,
longitudo brachiorum 36 mm.

O. glacialis? Nob. Öfvers. af K. W. A. För-

hand!. 1844 pag. 114.

Denna art hafva vi träffat blott i fjordarne

omkring Bergen, temligen sparsamt. Den står så

nära den Spetsbergska O. glacialis, att vi i bör-

jan knappast ansågo den derifrån skild, inlilldess

vi genom Prof. Lovén erhållit ett exemplar från

Spetsbergen till jemförelse. De vigtigaste skill-

naderna äro: att i stället för det tjocka köttiga

öfverdrag, som på O. ^lacialis betäcker armajiies

taggar och med lätthet låter stryka sig tillbaka,

finnes här blott en helt tunn eller nästan omärk-
lig hinna, h varemot sjelfva taggarne äro vida tjoc-

kare och gröfre, och de upphöjda åsarna på deras

yta talrikare, samt markeiade med tätare och

tydligare tänder. Också är denna art vida niin-

die än den Spetsbergska.
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Ophlopeltls ^OB. DOV. gen.

Rimce genitcdes inter biachia binte. Os pa-

pilliferuiD.

Discus onuiino iiudus et cute molli lectus,

exceplis sculis biiiis eiongatis ad radices biachi-

orum.

Braclila vero sqamata, absque omiii molliori

integumento.

Squamce ad porös tentaculares nullce.

Geuus prope Ophiomjxani et OphioscoUcém
collocandum.

15. O. secui'igera ]Vob. (tab. VI fig. 3—6).

brbchiis longissimis (diametruni disci 12

—

15-cies superantibus); spiiiis bracbiorum ternis,

iiiLerinedia apice ditalalå iii forDiain securis an-

cipitis et acute den tall.

Color disci oli\ aceo-virescens , bracbiorum

caslaneus \. rufus.

Skifvan är Hten, med 4 insnitt eller veck

mellan armarue. Ofvau sitta, vid basen af bvarje

arm, två sniala, långsträckta sköldar, men för-

öFrigt är skifvan alldeles naken, öfverdrageii med
en mjuk ocb glatt bud, som också på undie si-

dan öfverdrager ocb döljer munsköldarne. Hela'

skifvan är utomordentligen mjuk, ocb buden så

tunn, att man ofta ser den, på ett eller flera

ställen, brusten, ocb inetfvorna utträngande. Mun-
springornas taggar ("papiller" M. T.) bilda en en-

kel rad ocb äro få: två i sjelf\a vinkeln, ocb

två, mindre ocb spetsigare, på b vardera sidan.

Armarna, som äro utonioidentli^t läni?a ocb vida

längre än bos någon annan af våra arter, kunna

*} Sköldarna , soiii pil den nakna rvg^en särdeles tyd-

ligt (rainträtlo, hafva ^itvit unlednini» till namnet.
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sammanrullas i spiral alldeles som hos AstropJiy-

ton, Skifvans mjuka öfverdrag sträcker sig bär

alldeles icke, såsom hos Ophionijxa och Ophio-

scolex , äfven öfver armaina och deras taggar,

ulan aimarna bäia nakna sköldar, alldeles som
t. ex. slägtet Ophiolepis, Af sådana sköldar räk-

nas längs hela armens ofvansida ungefär 300.

Såväl rygg- som buk-sköldarna äio nästan 4-kan-

tiga, tvära; sidosköldarna bära 3 laggar i raden,

alla korta (betydligt kortare än ryggsköldarnes

bredd); den mellersta af dessa taggar, som är

något längre än de andra, har en högst egen form

(se fig. 6), något liknande en hillebard eller en

tve-eggad, korlskaftad yxa*); af de båda andra

är den öfre tjockare än den undre. Skifvans

diameter på vårt största exemplar 7^ mill., ar-

marnas längd 100 mill. Skifvan olivgrön eller

smutsigt brungrön; radialsköldarne hvitaktiga,

åtminstone alUid i båda ändar. Armarna m.örk-

bruna, vid sjelfva roten vanligen något blekare,

men utåt öfvergående till en rödbrun färg.

Yid Hvidingsö, en af de yttersta öarne utan-

för Stavanger, erhöllos förleden sommar några

exemyjlaraf denna vackra ai t, på skalbotten och 20
—30 famnars djup. Sjelfva den lilla kroppen eller

skifvan är utomordentligt mjuk, så att då djuret

t. ex. skall krypa förbi eller emellan några hår-

dare föremål, ser man den böjas och vikas på
olika sätt, och när armarna sättas i rörelse för

att flytta den åt något håll, dragés den alldeles

på sned. Den kan också höjas och sänkas, och

när den höjes, resa sig radialsköldarne alldeles upp,

så att hela fältet mellan dem bildar en puckel,

*) En antyduing lill något dylikt förekommer, som of-

van närimdt, äfven hos Ophiolcpis Jiliformis,
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som är genom skarpa kanler (eller räta
, uppböjda

linier, som gå fi ån den ena armens radialsköldar

lill den andras) begränsad; sUnidom ser man
några par af radialsköldarne vara på detta sätt

uppiesta, andra nedfalUhi. De utomordentligt

långa armarna samnsanrullas vanligen i en mängd
spiraler, såsom figuren visar, men ofta i en ännu
bögre grad; de yttre delarne af armen rullas bär-

vid vanligen ofvanom de näriDare kroppen be-

lägna. På en talbik med bafsvalten sökte den
alltid krypa under concbyliefi agmenter , maskrör
ellei' b vad annat som var till bands, ocb det var

isynnerbet om man i)orttog dessa, eller beröide

djuret, som det rullade armarna samman, ofta

så att dessa sammanrullade spiialer betäckte bela

disken. När det deremot upprullade armarne ocb

böljade krypa, var det eget att se detta djui",

med en kropp knappt slörie än en ärta, sträcka

armarna öfver bela tallricken. Armarne äro myc-
ket sköra ocb bräckliga, men fortfara otroligt

länge, sedan de blifvit skilda från kro[)pt'n, alt

röra ocb slingra sig, som lefvande maskar. Ett

belt litet stycke ur spetsen af en arm, som en

iängie tid förvarades på fiiskt, dagligen ombytt
bafsvatten, sågs ännu efter 14 dagars fö i lopp kröka

sig, än åt ena än åt anch a bållet, rulla sig sam-
man ocb uträta sig o. s. v,

IG. Ophiathrix frai^i/is (O. F. M.).

Allmän, äfvcn i Ka t legat.

b) ylsteria\

De förändringar, som alla Siöstjernor under

tillvexten undergå, göra ilet nödvändigt att i

deras diagnos eller beskrifning äfven up[)taga
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exemplarens storlek, emedan alla propoitionerna,

äfvensom randplåtarnas antal, utan detta tillägg

kunna blifva alldeles missledande. På } ngi e in-

divider befinnas nemligen alllid armarna vara

kortare relativt till disken, sauit dä randplåtar

finnas, äro dessa till antalet färre, men luedare

i förhållande till det mellanliggande stycket af

armen
Den eget bildade kalk-knöl, som alltid finnes

i armens spets, och i hvars centrum den punkt,

som Ehrenberg anser vara öga, genast på alla

lefvande Sjöstjernor ådrager sig uppmärksandiet

genom sin lifliga röda farg, är det ställe h var-

ifrån Sjöstjernans tillvext egentligen utgår; der

tillsältas såväl de nya kalkstycken, som bilda

rännan för fötterna eller det iranska oesfentlio^en

så kallade inre skelettet, som äfven randplålar,

*) Såsom exempel må det vara tillräckligt alt anföra

några mätningar af yéstrogonium grajiulare och phry-
gianum. På 3 exemplar af den förra vir

största radien: A 33 mil!., B 15 mill., C 8 mill.

minsta radien: A 22 m., B 10 m., C. 6 m.
randplåtarnes antal: A 8 m., B 5 m., G 3 m.
deras bredd på armens midt: A 4,5 m., B 2 m. C. 1,5 m.
mellanliggande fältets bredd: A 3 m., B 1 m., G 0.

På 4 exemplar af den sednare var:

största radien: A 66 m., B 38 m. , G 7 m.
minsta radien: A 32 m., B 19 m. , G 5 m.
randplåtarnas antal: A 11—12 ro,, B 10m., G 3m.
deras bredd på armens midt: A 4 m., B. 4 m., G 1,5 m.
mellanliggande fältets bredd: A 8 m., B 5 m., G 0,6 m.
Af Astrogoniuni phrygianum hafva Miiller och Tro-

scHEL haft vida större exemplar än våra, der största

radien varit mer än 4 tum, också mer än dubbelt
så stor som minsta radien, randplåta rne 20 o. s. v.,

men allt detta kan ej förvilla, så snart blott
exemplarets storlek derjemte är utsatt.

**) Med alldeles samma skäl kan åtminstone skelettet hos
Echinus kallas inre. Men hos Ophiuridse finnes ett
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då sådana finnas. En enda blick på tvenne olika

stora individer af sådana arter, som hafva rand-

plåtar, är tillräcklig alt visa griindlösheten af den
åsigt som några författare yttrat, alt Sjöstjernan

skulle vexa genom tillsats af nya stycken i vin-

keln mellan armarne. Då en förlorad aim skall

ersättas, bildas först sjelfva vårtan i spetsen, ifrån

b vilken bilningen af de nya delarne sedan utgår

som vanligt.

17. Asteracantliion glaciaUs (L.).

Förekommer bär ocb der längs vestra kusten,

från Christiaiisand åtminstone till Bobuslän.

18. Asteracanthion J/z^j/Ze/v Sars (Wiegm. Arcb.

X p. 169).

Denna form, på b vilken Sars anslällt några

af sina så bögst interessanta observationer om Sjö-

stjernornas foi tplantning ocb metamorfoser, och

som kommer att närmare beskiifvas i dess un-

der trycket vaiande: Beiträge zur Fauna Nor-
wegens, slår ganska nära föregående art, ebuiu
måhända derifrån skiljjjai'. I Bergenstrakten haf-

va vi aldrig sett den utan helt liten (af om-
kring en tums diameter), men Lovéx bar med-
delat oss exemplar från Finmarken som äro

öf\ er 5 t lim i diameter. Det förtjenar anmär-
kas, att da de tlesta Ecliini ocb HolothuriiV i

hög grad variera ocb derigenom otroligt försvåra

arternas Ijestänmiande; så äro de flesta Asterier

(liksom Spatau^^i) mycket konstanta och lätt skilda.

Likväl få härifrån undantagas tvenne släglen,

Asteracanthion och Echinaslcr M. T., b vilkas arter

i för-

verkligt inre skelclt, örvcrallt oiiigifvet af luid>ke-

lettet.
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i föränderlighet läfla med de andra Echinoder-
merna. Exempel lemna A, ruhens ^ E. oculatus

afven A. glacialis varierar mycket, ehuru dess

förändringar hittills mindre synas hafva ådragit

sig zoologernas uppmärksamhet.

19. Asteracanthion rubens (L.).

Är från Finmarken (Loven) ända ned i Sun-
det den allmännaste af alla våra Sjöstjernor.

20. Asteracanthion roseus (O. F. M.).

Längs vestra kusten, åtminstone ifrån Chri-

stianssund ned till Bohuslän, vanligen sparsamt.

[A. roseus Örsd. , de regionihus mar. p. 81, hvaraf

exemplar henäget blifvit oss meddelade, är icke

denna, ulan följande art). — Rosenröd, såsom
den af O. F. Muller beskrifves, hafva vi aldrig

funnit denna art, utan alltid lifligt orangefärgad

,

h vilken färg äfven af Muller oamämnes, men
blott som varietet,

21. Echinaster oculatus (Linck). — Forbes etc.

— M. T.

Forma minor, vulgaris: Asterias seposita Retz!

(non Echinaster sepositus M T.). — Echinaster

sanguinolentus Sars! Wiegm. Ärch, X, p. 169 tab.

VI, fig. 1—2, et sine dubio A, san^uinolenta

MuT>L. prodr. p. 234 (non Retzius). — E* Sarsii

M. T. Wiegm. Arch. X, pag. 178,

major: Asterias pertusa Mull. prodr. p. 234
(cfr. Zool. Dan. fasc. II, p. 35!, sub A. rosea).

—

O. Fabricius no v. Acta Hafo. tom. It (1826) p.

41, tab. IV, fig. 2«

*) y4. roseus deremot varierar aldrig^ men torde rät-

tast böia uppställas som typ för ett eget slägte:

Siichasler M. T.

K, F. Acad. Handl, 1844 1^



242

Allmän frän Fiu marken (Lovén) ända ned i

Sundel.

Anm. De otaliga exemplar af Echinaster j, hvilka

vi pa vara kuster, från Glirislianssund till Sundet, un-
dtrsrikl, synas oss alla tiöra till en och samma art,

ehuru denna till form och habitus i sä hög grad va-

rierar, att äfven vi länge trott oss böra urskilja åt-

minstone två arter. På alla är madreporplåtens yta

tält basalt med taggar, och tentakelporerna sitta en-

staka, hvilka båda egenheter synas för denna art vara

särdeles karakteristiska. Såsom helt liten ("tumslång")

är den E Sarsii M. T., E. san^uinolentus Sars. Dess

färg trälFar så noga in med de få ord , som O. F. Muller
nämner om sin A. san^uinolcnta , att livar och en, som
på våra kuster samlar sjödjiir, och dervid beständigt

träffar denna lilla, men i synnerhet genom sin blodröda

färg i ögonen fallande art, omöjligt kan annat än med
Sars anse den för att vara Mullers A. san^uinolenla^

ehuru Retzius misstagit sig om Mullers art, och til-

lämpat hans namn på en annan, vid våra kuster
aldrig förekom m ande art *). — Vid Norriges veslra

kust är det sällsynt alt liälfa större exemplar än af 2
tums längd. Den forlplanlar sig redan som mycket
mindre, och det var sniå exemplar af denna art, som
gåfvo Sabs första anledningen till en af hans mest in-

teressanta upptäckter. Dock synes maximum af dess

slorlek vaia, liksom hos Echinodermerna i allmänhet,
ganska r)bestämdt, och exemplar finnas någongång
äfven här af ända till 4 a 5 tums längd. Dessa an-
sågo vi i j)örjan för något alldeles eget; de hafva en
belydligl afvikande habitus, och armar, som i förhål-

lande tdl disken äi o särdeles långa, vid basen bukiga
och vid föreningen med kioppen liksom inknipna; hit

hör säkerligen A. pcrtusa Muf.l- Prodr. {^^radiis basi

angii.stads, oibhis') och O. Farricius på anf. ställe:

dock vaiierar, såsom redan F.\rriciijs anmnrkei', denna
''''gihhositiis busios railioriim^'' mycket. I Zoologin Df»-

nica jt inför xMur.LEu denna art med A. rosca och den

*) E. scpositiis M. T. \y<\^. 23, h vilket namn författarne

sedermera i lillägi^et (p. 12()1 på Iietzii nnctoritet

vilja utbyta n)ol /s*. sdn^^uiiwbutiis.
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är i sjelfva verket af alla på var k«ist förekommande
former den enda, som dermed kan jemfÖras. \ Bo-
huslän, ocli ända ned i Sundet, äro exemplar af 3—

4

tnms längd mindre sällsynta, ocli alla öfvergangar från

de små till de stora kunna här tydligen följas. Den
karakler, som hos de små isynnerhet synes hafva fä-

stat Mullers oeh Trosghels uppmärksamhet, och föi-

anledt uppställandet af E. Sarsii j, de ensamma tenta-

kelporerna, är visserligen konstant. Men det i Lunds
Zoologiska Museum förvarade oiiginalex(^mplaret af

Retzi! a, seposita (= E. oculatus! enligt Mull. och

Troschel p. 126) liar också ensamma tentakelporer, oeh
annorledes hafva vi icke funnit dem på någon Echi-

naster från våra kuster; men då kalknätet på ryggen

nr så fint, blifva porerna i alla fall talrika. Finnes

utomlands någon E. oculatus^ som i ryggens maskor
har flera sammansittande tentakelpor^^r , så bör denna
måhäncia skiljas frän vår art; och denna sednai'e bör
då utan all fråga behälla namnet: sangumolentus.
Muller och Troschel synas benägna alt anse E.

Sarsii fÖr ungen af den Grönländska E Eschrichtii

M. T.. Måhända är äfven denna , hvat af vi hittills icke

sett något exemplar, icke specifiskt skild fiån flen vid

våra kuster vanliga arten. En märkvärdig fÖränrlring,

alldeles salFrangul, förekomn^er i trakten af Dergen,

men visar löröfrigt inga konstanta skillnader fiån den
vanliga,

22. Sohisier papposus (L.).

Fl ål! Finmarken (Lovén) till Sundet. Vi.

i

Noiiiges ve^itra knsf leiniii^en sällsyni.

23. Solaster Endeca (L.).

Synes ölvejallt vid våra kuster v<iia aliinaa-

nare än föreoående aii.

24. Solaster furcifer Nob. (Tab. VI, Og. 7—10):
diametro minore ad majorera (in 2^-pollicari)

= 1:3; radiis 5, latis, depressiusculis; penicillis

in dorso seriatis, serie extima marginali, reliquis

majDre; spinnlis peniciliorum planis j. triquelris,

apicebi-tri-fiHcalis; poris tentacularibus 1—4-nis;
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spinis inferiie secus ambulacra ternis, cleiii trans-

verse pcclinatis.

Color laterilins, sublus albus.

Pa 3 exemplar af olika storlek, var:

Slörsta radien: A 30, B 16—18, C 11 raillim.

Miiisla radien: A 9, B 6, C knappt 4 mm.
Armarnas bredd vid basen: A 9, B 6—7,
C 4,5 mm.

Mad reporplåtens afslånd fran centrum: A 4,— — från kanten: A 3 mm.
Största radien är således på det största exem-

plaret något mer, på det minsta något mindre
än 3 gånger så stor som minsta radien. For-

men ar nedtryckt, med platta ocb breda armar;

dessas antal, 5, synes vara fuUkomligen konstant.

M II n v i n k e I p 1 å t a r n a äro breda , triaoi^ulä-

ra, med en kamm af omkring 14 långa taggar, b vil-

ka alldeles betäcka munnen ocb komma bvarandra

så nära, att den ena plåtens taggar gripa in i den
andras som kuggarne i ett b jul. A mbulacr al-

plåtar na, b vilkas antal tilltager med individer-

nas storlek, äro bos vårt största exemplar några

ocb 30. På b var ocb en sitter, närmast fåran,

en kamm af 3 temligen långa taggar; sedan följer

(liksom bos S. efideca ocb papposus) en rad af

t värkaminai , med 4—5 tillti vckla tajjoar i b var

kamm. Äfven de plåtar, som på undra sidan sitta

emellan and:)nlacralplålarna ocb randen, bära små
kammar af 3—4 taggar. På det nät af kalk-

stycken, som beläcker ryggen ocb sidorna, böja

sig, i inlevseklionsv inklä 1 ne, knölar i spetsen bä-

rande en pensel al" fina, borsllika taggar. Dessa

knölar bilda tydliga längsrader; ocb de tvenne

rader knölar, scnn följa sjelfva armarnas kant,

äro större än de öfi i<;a (på vårt slörsta exemplar,

A, sitla 17 knölar i b vardera af dessa rader, på
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B 13— 14). De öfriga knölarna, lika stora, silta

j3å h varje arm i 13—14 rader, men af li vilka

blott de mellersta gå ända ut till armens spets.

Taggarna i penseln äro breda, platta eller stun-

dom trekantiga, ocli bvardera kanten utlöper i

en lång spets, så att taggen slutar sig som en
2—3-uddig gaffel (lig. 10 visar några taggar eller

borst i en pensel); på undersidan, der taggarna

äro större, liafva de vanligen flera, men mera
oregelbundna taggar i kanten eller spetsen. Ma-
dreporplåten sitter närmare randen än medel-

punkten. På det mindre exemplar (B), som vi

först erböllo och lä to afteckna, finnas inga ten-

takelporer på sjelfva disken, men utemot ar-

marna beg3^nna de att visa sig, och på armar-

nas midt sitter i allmänhet en sådan por (aldrig

flera) i h varje maska, b varefter de åter aftaga

mot armarnas spets-*'). Deremot sitta på det

större exemplar (A), som sedermera erhölls, i de
flesta maskor, isynnerhet omkring midten af armar-
na, 2—3—4 porer, och blott mot armarnes spets

saknas de nästan alldeles. Vid de inre delarnes

undersökning hafva vi också funnit äggstockarna

bildade alldeles som hos de öfriga arterna af

Solaster j så att denna art obestridligen bÖr dit.

Tentakelporernas antal synes emellertid här lika

litet som vid sV^^iQl Echinaster, böra upptagas i

slag tkarak teren.

Af denna art hafva vi blott erhållit de 3
exemplar, af b vilka måtten ofvanför blifvit an-

förda; alla i Bergens Fjord. Det lefvande dju-

rets färg var ofvan tegelröd, under hvit; ögon-

punkterna särdeles lifligt röda.

*) Detta exemplar ansågs således höra till slag tet C/z^ei-

aster M. T., och kallades, i öfversiglen af K. Ve-
tensk. Ak. Förhandlingar, Maj 1844, Ch. horealis.



246

25. Pteraster militaris (O. F. IM ) Ta b. VII, fii(,

11—13.

Denna art, fornt endast känd från Grönland

och Spetsbergen, förekommer äfven vid Norriges

vestra kust, ehuru mycket sällsvnl ; och de exem-
plar, som hittills funnits halva varit helt små,

1— 1^ tum i diameter. Färgen gulhvit med hög-

röda ocularpuidUer, En hittills icke anmärkt
egenhet hos slägtet Pteraster M, T. är, att ett

stort, ihåligt rum finnes mellan sjelfva huden,
som bär kalknätet och taggarna, och en deröfver

utspänd, mjuk och slemmig hinna, som uppbäres

och stödjes af taggaina, liksom ett tak af talrika

pelarrader. Midtpå ryggen har denna hinna en

stor öppning, utskjutande liksom en tut (jfr figu-

ren i Zoologia Danica), som omgifves och stödjes

af 5 rättuppstående borstknippen,' i bottnen,

uiidt emellan dessa, öppnar sig anus. Madrepor-
plåten stor, uppskjuter på ett tjockt, pelarlikt

kalkskaft öfver den undra huden, så att dess yta,

som är groft granuleiad, står i den öfre, slem-

miga hinnan och af denna öfverdrages.

26. Jstro^oniam phrjglanum (Parelius).

Af alla våra Asterider den vackraste, lik-

som en af de sällsyntaste; är dock funnen fiån

Finmarken ända ned till Bohuslän (Lovén).

27. Astrogomum granulare (O. F. M.).

Från Bohuslän till Finmarken (Lovén), mer
och mindre sällsynt.

28. Jstcropsis Pulvinus (O. F. M.).

Från Bohuslän ålminstone lill ChrisliansuDcl,

alleslädes sparsamt förekommande.

29. Jslntpecten MuUeri M. T. Wiegm.Auhiv
X, (1844). p. 181.
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Asterias aurantiaca Mui.i . Z. D. la b. 83
FoRBEs, Brit. Slarf. p. 130 (non Linn^ei).

Denna art, som i System der Asteriden sak-

nas, och först eflerät l)lifVit på anförda stället be-

skrifven, är den öfveiallt vid vår vestia kust

förekommande, af MiiLLER och nordiska förfatlare,

äfvensom i England, hittills så kallade Asterias

aurantiacaj men var okänd för Linné, som nnder
detta namn besk rifver en sydeuropeisk art. Utan
att känna Mullers och Troschels sednaste af-

handling, hade vi nästan samtidigt, just imder

samma namn, Astropecten MuUeri^ upptagit denna
art i den förteckning öfver Norges Echinodermer,

som intogs i Öfversigten af K. Vet. Akad. För-

handlingar för Maj 1844. Dess färg är brungul,

i randen ofta violett; vanliga storleken 2—3 tum,

dock träffas äfven, fast ganska sällan, exemplar

af ända till 4^ tums diameter; på ett sådant fin-

nas 35 randplätar, på ett exemplar af 2\ tums
diameter 28, på ett af | tum blott 13. På det

första förhåller sig mindre diametern till den
större = 1:4, på det andra = 1:3|, pä det min-
sta = 1:2|. Hos oss är denna art fullt så kon-

stant som någon annan; och det förefallei således

besynnerligt, att den på Engelska kusten, enligt

Förres, skall variera nästan i oändlighet, och gå
till en vida betydligare storlek. Måinie icke flera

arter härunder sammanblandas?
30. Astropecten Parelii Nob. (Ta b. VII, fig. 14

sinubus inter brachia rotundatis; diametro
minore ad majorem (in 4-pollicaribus) = 1:24^;

scutis marginalibus 30, inermibus; superioribus

granulosis, spalio paxillifero sublatioribus; granu-
lis in inferiore latere sensim abeuntibus in spi-

nulas complanatas.
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Color intense sangLiiiieas.

Asterias aiirantiaca var. Parelius Äcla ti-

dlös. IV, pag. 425, tab. XIV fig. 3—4 (bona).

För att genom några exempel visa, i hvad
mån proportionerna hos SjÖstjernor i alhnänhet

kunna anses föränderliga eller konstanta, anföra

vi af denna, liksom af ett par följande arter, ett

större antal mått , tagna af olika stora individer

och utsatta i millimeter.

Största radien: Ä 60, B 53, C 51, D -

)

48, E 41, F 47, G 26, H 24, I 15,

K 11, L 9.

Minsta radien: A 20, B 21 , C 20, D 19,

E 17, F 13, G 12, H 11, 19, K 5,5

L 4,5.

Randplåtarnas antal: Ä 31, B 30, C 28, D
29, E 24, F 23, G 22, H 19, I 14, K
11, L 9.

Randplåtarnas bredd"''): A 3,5, B 3, D 3,

H 3, K 1,5.

Randplåtarnas längd: A 2, B 2, D 1^5,

H 1,5, K 1.

Mellanliggande fältets bredd: A 3,5, B 2, D2,
Hl, K 0,7.

Tjockleken (höjden) af skifvans rand: A 8^,
B 8, G 8, D 9, E 8.

Afståixl frän madreporplåten till närmaste rand-

plåt: A 8, B 6, C 6,5 D 6, E 6,

H 2, K 1^.

Madrej>orplåtens diameter: A 1,5 B 1,5, C 1,5.

Dl, E 1,5.

*) Exemplaret D visade ijig genast vid första påseendet
niV^ot orcgcl blindo t och snedl.

*) Delta och de två löljande måtten aro här, som ali-

lid, tagna vid niidlen af armaine.
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Skitvan är betydligt stor, ocb vinkeln mel-

lan armarna mycket bred och afrundad. All be-

väpning af större taggar o. d. saknas hos denna

art, hvars öfre yta och ränder blott täckas af

små granula, undersidan af tätt packade, platta,

trubbiga småtaggar. Afskrapas taggarna på un-

dersidan, ser man ambulacralplåtarna vara, på
de största exemplaren, 34—35; på armarna be-

röra de omedelbart randplåtarna, men på disken

finnes mellan bada ett triangulärt rum, upptaget

af mindre plåtar.

Mun vinkelplåtarna bära på h vardera si-

dan 7 korta taggar. Äfven Ambulacralplå-
tarnas taggar äro korta, cylindriska; h varje plåt

bär en rad af 4 taggar längs sjelfva ambulacrum,
samt dessutom många andra dylika taggar såväl

i omkretsen som på midten. De plåtar, som ligga

mellan ambulacral- och randplåtarna, täckas af

ännu kortare, plattade, tätt packade taggar. På
de undra rand plåtarna ser man huru dessa

taggar småningom förkortas till korn (granula).

Ännu finare och jemnare granulerade äro de

öfra randplåtarna; vid armens midt äro

dessa bredare än det mellanliggande paxillfäl-

tet (blott på de största af våra exemplar är

bredden ungefär lika), och deras bredd (från

paxillfältet till undra randplåten) är ungefär

dubbelt så stor som deras längd. Öfre sidans

paxiller likna här snarare granulerade plåtar ••);

hvarje plåt är sexkantig, tätt besatt med gra-

*) Deras form står här ungefär midtemellan plåtarnas
form t. ex. hos Astro^onium granularCj oeh paxil-
lernas hos föregående art; och de förmedla fullkom-
ligt öfvergängen mellan dessa vid första påseendet
sä olika former»
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nula, vanl. 12 i kanten och 3—4, slundoni flera

,

oågot större i midlen. Mellan dessa plåtar sitla

der och hvar några enkla t en ta k el porer ströd-

da. M a d r e po rplåt en liten, ligger vanligen när-

mare medelpunkten än närmaste randplåt. Fär-
o:en ufvan blodröd, under hvitoul

På anförda ställe beskref von der Lippe Pa-
RELius redan år 1768 denna vackra art och gaf

deraf en ganska igenkännlig figur. Han säger att

den synes stå närmast hiyyjEiy^, aurantiaca och "är

måhända en artförändring deraf." Också hän-

förde O. F. Muller, som aldiig sjelf sett arten,

utan betänkande Parelii beskrifning och figur till

sm aurantiaca , och ifrån detta ögonblick råkade

de alldeles i förgätenhet. I sednare åren är arten

af Stifts-Amtman Christie funnen vid Askevold

i Bergens Stift, af oss vid Bergen och vid Chri-

stiansund, hvarest de största exemplaren erhöl-

los, på 30 famnars djup, sandbotten. Äfven i

Chi istianiafjorden har Mag. Örsted erhållit ett

exemplar af denna art, så att den, ehuru öf-

verallt ganska sparsam, synes förekomma längs

största delen af Norriges kust.

31. Astropecten Andronieda M. T. (Tab. VII,
lig. 18, 19):

radiis apice valde attenuatis, acutis; diame-

tro minore ad majorem (in 8-pollicari) = 1 : 5;
scutis marginalibus 50, sulcis profundis distinclis,

margine tenuiter granuloso-fimbriatis; superiori-

bus inermibus, granulosis; inferioribus secus mar-
ginern aboralem ai niatis spinis planiusculis, arcte

atlpressis, 2—^5.

Color la^te rosens.

Ast. aiirafitiaca' var. Pai>eiils 1. c. pag. 427, tab.

\1V, lig, 5—6 (bona). — A. Christii Nob.
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ÖlVei sigl af K. V. A. Föi handl 1844 pag. 113.

Besliiifven och afbildad af Tarelius på sam-

ma stälJe som den föregående, har denna art

också delat alldeles samma öde, intills den i sed-

iiare åren blifvit återfunnen af Prof. Lovén i Bo-

huslän, af Stifts-Amtman Christie vid Askevold

i Bergens Stift, och af oss utanföre Bergen , ehuru

på hvardeia stället blott ett enda exemplar, så

att denna Sjöstjerna säkert är en af de allrasäll-

syntaste, liksom den är en bland de vackraste.

På det Askevoldska exemplaret (jfr fig. 19) fanns

hela ytan betäckt med ett gelatinöst öfverdrag,

som i form af en mjuk, konisk eller cylindrisk

papill omgaf h varje särskilt knöl eller tagg, och

alldeles uppfyllde den djupa fåran mellan rand-

plålarne; och likaså har förhållandet varit med
det Bohuslänska exemplaret. Men på det Ber-

genska exemplaret fanns icke något sådant öfver-

dras» och det är således icke konstant för arten.

FoREES har anmärkt en dylik varietetaf vår van-

liga Astropecten Mulleri,

32. Astropecten tenuispiniis Nob. (Tab. VIII,

fig. 20—22):
radiis attenuatis, margine alto, interjectis

sinubus late rotundatis; diametro minoie ad ma-
jorem (in sesquipoUicari) = 1 :4; scutis margina-
libus 18, armatis spinulis raris, quarum in me-
dio eminet spina longior, cylindrica, setacea ;

spi-

nis in ambitu scuti cujusque ambulacralis 8, in

medio unicå, longiore et fortiore.

Color dilute lateritius.

På tre exemplar af denna art var

Största radien: A 18, B 12, C 45 millim.

Minsta radien: A 4,5, B 3,7, C 9,
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Randplåta nias antal: A 18, B 16, C in-

emot 40,

Randplåtarnas bredd: A 0,7, 0,6, C 1,

Mellanliggande fältets bredd: A 1,2, B 1,2, C 2,

Randens höjd i vinkeln mellan armarne: A 2,2,

B 1,5, G 4,5,

Randens höjd på armens midt: A 1,2, B 0,7,

C 1,5.

Den starkt afrundade vinkeln mellan armarne,

den höga randen m. m., gör habitus hos denna

art betj-dligen afvikande från alla dem vi sett

af slägtet Astropecten j och närmar den mer till

Ctenodisciis, M u n v i n k e I p I å t a r n a äro breda

,

nästan cirkelrunda, och bära inuti munnen 2

stora tänder samt på hvardera sidan en kamm af

6 mindre; hela deras yta är föröfrigt täckt med
uppstående taggar, med undantag af en slät fåra,

som vanligt, i midten. A mbulacr alplåtar na
omgifvas rundtomkring af en krans utstående

taggar, till antalet vanligen 8, af h vilka de 4,
som vetta inåt fåian, äro störst, isynnerhet de

två mellersta (hvilka beröra de motstående på
andra sidan fåran), och de 4, som velta åt si-

dorna eller utåt, äro mindre. I midten af plå-

ten uppskjuter en tagg, bet3'dligt både längre

och tjockare än de andra. Innerst i armainas

vinklar ligga mellan munvinkelplåtarna och de

båda innersta randplåtarna 3—4 plåtar, bvaraf

de mellersta äro störst; alla betäckta med glesa

och korta taggar. Randplåtarna, såväl de öfre

som de undre, äro likformigt beklädda med glesa,

korta taggar, hvilka på de undra randplåtarna

äro platta och längre än på de öfre, hvarest de

nästan ufvergå till granula. I midten af alla

jandplåtarna sitter en längre, trind, borstlik, lätt
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utstående tagg, ungefär så hög som rand plåten

är bred; genom dessa taggar, som stå alldeles

vinkelrätt ut Ii ån armarne, synes dessas rand,

såväl ofvan som nedan, vara liksom ci lierad.

Ryggens paxiller bära i kanten 6—8 granula

,

och i midten en lang, syllik, lätt affallande (på
det större exemplaret ej sällan afFallen) tagg.

Madreporplåten liten, ligger knappt på sin

halfva diameters afstånd från randplåtarna.

Ofvanstående diagnos och beskrifning är ut-

kastad efter två små exemplar (A och B), tagna

vid Ghrisliansund på lerbolten och omkring 30
famnars djup, och som nu förvaras i Lunds Zoolo-

giska Museum. Sednare hafva vi genom Prof.

LovÉN erhållit till jemförelse 2 större exemplar

af denna art, som förvaras i Riks-Museum; af

dessa exemplar, som båda äro mycket skadade,

är det ena från Bohuslän, det andra från Norige

(Christiansund?), hemfördt af Marklin. Armarna
på dessa äro, som vanligt, i proportion längre

än på små (jfr de ofvan anförda måtten af C),

och utlöpa vida smalare och spetsigare än på
någon annan af våra Asterier, och på de inner-

sta af de undre randplåtarne tillkomma här,

nedanför den stora taggen, ännu 1—2 något

mindre.

33. Ctenodiscus crispatus

Denna art [ = Ct, polaris M. T., men det af

Retzius gifna artsnamn, — jfr M. T. System der

Asteriden p. 129 — synes såsom äldre böia bi-

behållas), hittills blott känd såsom Grönländsk,
förekommer vid Christiansund ymnigt, ehuru
blott på en inskränkt localitet (lerbotten , 30 —40
famnars djup) straxt invid staden. Att Ct. pfg-
mceus M. F., såsom författarne sjelfva sedermera
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förmodat, enJasl ät' dess iinae, kunna vi med
beslamdhel inlv^a.

34. Lujdia Suvigr/ji (^\\:DOL\y). Tal). VI [1, fig.

23, 24.

Asterias n. sp.? Sars, Beskr. og lagll. p ig. 391

Luydia fragilissima Forbes.

Lurdia Sarsii iNoB. Öfversigt af K. V. A.

Föi h. 1844 p. 113.

Frän Bohuslän (dei den t. ex. vid Fiskebäcks-

kil icke är sällsynt: LovÉis) förekommer denna

art åtminstone upp till Christiansund, ocii är på
många ställen vid ^Soiiiges vestra kust en af de

allmännaste Sjöstjernor, isynnerhet ut emot öppjia

hafvet till; den går fraii 30 ända lill 80—90
famnars djup. Fäigen är brungul, med en mör-
kare rand längs midlen af hvaije arm, och en

rad af mörkare punkter i armarnas kant, så att

livarje så{lan punkt motsvarar en undie randplAt,

en tvärrad af taggar på undersidan, och en fot.

Den form, som uppställes som t\p for L.

SavigJiji eller fragilissima ^ har 7 ai inar. S"\

tvekade således länge att anse denna art identisk

med vår, afh\ilkeu vi på Norrigivs vcstkust, bland

månoa 10() exemplar, aldrig tiälfat t-tt enda med
liera än 5 arinar. Men Prof. Loven, som vid

lj!»luisl;in erhållit ett stort exemplar med 7 ar-

n)ar, h vilket nu föjvaras i Riks-Museum, liar

haft goilheUn alt pa \är begäran jemfora (h-lta

med den vanliga loruien , och (IcM vicl icke kunnat

linna nagia sådana skillnader mellan båda, som
kunde beriittiga ilem att anses för olika arter.
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3. Echinodea.

a) Cidarites.

35. Cidaris papiUata Leske (Tab. IX, fig. 25
—30):

subglobosa, utrinque depressa ; ambulaci is spi-

iiulisque viridibus; nodulis ambulacrorum bis-

biserialibns; verrucarum limbis ovato-orbiculari-

bus, margine elevato granuloso cinctis ; aculeis in

singula serie 8, mui icato-eoslatis; infimis coiripres-

sis margine alatis, intermediis cjlindricis iongis-

simis (diametrum testae duplo supera ntibus).

Diameter 2i unc, longitudo maxima acule-

orum 5 unc.

Echinits Cidaris L. Fn. Sv. p. 513. — Nilss.

Collect. zool. Scand. p. 11.

"Söe Pindsvin," Pontopp. Norriges Nat. Hist.

T. 2, p. 278 (tig. rudis). — Ström Sond m. T. 1,

p. 175. — MiiLL. prodr. p. 235, N:o 2848.

Cidaris papiUata Leske ap. Klein Ecb. p.

125, tab. VII, A, el tab. XXXIX fig, 2. ~
Fleming, Brit. Anim. p. 477. — Forbes, Brit,

Starf. p. 146 (fig. mala). — Desmoultks.

Echinus Cidaris? var. « Sowerb. Brit. misc.

pl. 44 (fig. satis bona, sed coloiibus ad siccnm,

et aculei nimis breves).

Fayannes, Conchy iiologie pl. 56 fig. (ha-

bitum satis bene refert).

Cidaris Hjstrix Sars Beskr. og laglt. p. 40
(vix Lamk et auclt.).

Cidaris borealis Nob., Öfvers. af K. Vetensk.
Ak. Förh. 1844, p. 114.

På t ren ne exemplar mälles:
Skalets böjd: A 45 , B 35, G 22 millim.

— diameter: A 60, B 51 , G 37

,
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Taggarnes slörsla längd : B 105 (på A och C
voro alla i spetsen afbriUna),

Taggarnes största tjocklek: A 4,5, B 4,3, C 3.

(På ett exemplar af C Hjstrix från Sicilien,

som finnes i Bergens Museum, är skalets diame-

ter 30 millim., taggarnes största längd 41 raill.,

tjocklek 2.25 mill.).

Af kända arter kan denna icke förblandas

med någon annan än den Medelhafska Cidaris

Hystvix ; men står ganska nära denna, ehuru

båda S3-nas vara tillräckligen skilda genom flera

karakterer, af h vilka vi vilja anföra de vigtiga-

ste, efter hvad jemförelsen med ett exemplar från

Medelhafs^et, samt med de författares beskrifnin-

gar vi haft att tillgå, gifvit vid handen.

a) Den ISorska är betydligt stor, vanligen

mellan 2 och 2^^ tum i diameter, och mindre
exemplar fås ytterst sällan; blott från "Havbroen"

har Herr Rasch medfört nå2:ra sådana, af om-
kring 1| tums diameter. Deremot synes den Me-
delhafska alltid vara vida mindre; vårt exem-
plar, äfvensom det af Grube beskrifna, höll ej

mer än Ii tum i diameter.

h) Taggarna på den iSorrska arten synas

äfven, såväl absolut som relativt, vara längre;

dock kan denna karakter lätt blifva vilseledan-

de, emedan de nästan alltid träffas mer eller

mindre brutna i spetsen; och deras ursprungliga

längd blir derigenom på de flesta exemj)lar oniöj-

iig att bestämma. På de få exemplar, der vi

sett några af tle längsta, mellersta taggarne vara

hela, har deras liingd varit dubbelt så stor som
skalets dianuter. Så långa synas taggarne ej blifva

j)å C. Iljsti UV.
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På vår art hafva de nedersta af de stora

taggarne i hvarje rad, närmast munnen, en egen

form, som synes vara särdeles karakteristisk för

arten: starkt hoptryckta, platta, med vingad,

sågtandad kant (fig, 28— 30). (På vårt exemplar

af C. Hfstrix äro dessa taggar till formen föga

olika de andra, blott något plattare, men med
alldeles afrundad kant). De öfriga taggarne, af

h vilka de mellersta, som vanligt, äro längst, äro

cvHndriska, utåt obetydligt afsmalnande, i spet-

sen något hoptryckta; längs deras yta gå omkring

15 rader af upphöjda knottror, bildande liksom

naggade åsar, mellan h vilka ligga faror, nästan

dubbelt bredare än åsarna. (På vårt exemplar

af C. Hystrix äro åsarne flera, 18—22, och stå

hvarandra närmare, så att mellanliggande fårorna

ej äro bredare än sjeifva åsarne).

d) Hvad antalet af de stora taggarne, eller

som är detsamma, af interambulacralplåtarne be-

träffar, så sitta på alla våra större exemplar 8
(sällan 9) sådana i hvarje rad från munnen till

an US, på de mindre 7— 8. På den Medel ha fska

sitta (enligt L^marck och Grube) blott 5 i ra-

den; men denna skillnad beror utan tvifvel,

till en del åtminstone, på olika stoilek, och exem-
plar af den Norrska arten, som vore lika små
sora de Medelhafska, skulle knappast hafva flera

taggar i raden.

e) Färgen: på den lefvande C papillata är

skalet grått; de långa taggarne gulaktigt grå , men
basen biyter tvärt af med en spanskgrön färg; i

spetsen och invändigt, eller i brottet, äro de

äfvenledes gröna. De små taggarne ljust spansk-

gröna, h vilken färg således blir den herrskande

på det lefvande djuret. Den gröna färgen för-

K. V. AJind, HandL 1844. 1 '
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svinner pä toikcule exemplar alldeles, och öfver-

går Lill gulgrå. Enligt Grube är skalets ucli de

stora taggarnes färg hos C. Hystrix blekröd, de

små ta^f^arne ^råakticra.

Denna art synes förekomma utanför ]Nor-

riges hela vestra kust, men endast på betytlli^a

djup, i de stora Korallernas region (100—200
famnar och deröf\er), h varigenom den, ehuru
troligen icke sparsamt förekommande och af de

flesta fiskare väl känd ("Söe-Pindsviin"), dock

alltid blir mycket svar att erhålla, i det blott

til I [a I ligt vis något exemplar följer upp med en

fiskares snöre.

Echinus L, Agass.

Ju naturligare ett slägte är, desto svårare

1)1 il' (let vanligen alt nrskilja och begränsa dess

arter. I hö£: o rad "älier detta om släktet Echi-

JULS j, i den inskränktare mening hvai i (.let nu-

mera tages. Dess arter äro talrika, men emel-

lertid fuuier man san) ma karaklerer, blott med
obetydliga modifikationer, genomgå hela sJägtet,

och lagges härtill, alt vissa arter i hög grad va-

riera, och att alla med åldern undergå ganska

betydliga förändringar, så inses lätt de svårighe-

ter, som arternas säkra bestämning och karakte-

riserande hår möter. Också äro de flesta för-

fattares beskrifningar sådana, att föga upplvsning

af dem slår att hemla.

^ id Norriges vestra kust hafva vi haft elt

särdeles gynnantle tillfälle att i slöisla mäns^d

samla, samt i naturen undersöka och jemlbra

de derslädes förekommande former af £b////7/ , och

att följa dera genom alla variationer och alla ål-

drar. Vi anse oss dervid hafva kommit till det

säkra resulta! , alt vid denna kust linnas G di-
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si inklä arter, af h vilka alla vi haft atl lillgå och

jemföra en stor mängd exemplar, utom af en

art, hvaraf vi blott sett tvenne individer. Tre

af dessa arter, E. esculentus ^ Flemiii^ii och ne-

glectus y kunna med bestämdhet hänföras till de

hos andra förlattare beskrifna arter; hvaremot

detta ej lyckats oss med de trenne öfriga, af

h vilka en, E. virens Nob., sjnes nästan bestän-

digt hafva blifvit förvexlad med andra närståen-

de arter, och tvenne, E, elegans och E. nor-

vegicus NoB., knappast förr bhfvit af någon för-

fattare anmärkta. Alla våra ai ter höra till den

afdelning af slägtet, som hårde 10 inskärningarne

i munöppningens land föga märkbara, och po-

rernas par i h varje ambniacrum bildande sneda,

biutna rader; hos alla äro areae ambulacrales be-

tydligen mindre än interambulacrales, h vilken

skillnad under till vex ten beständigt lilllager, (på

stora exemplar äro areae interambulacrales unge-

fär dnbbelt, på små halfannan gång bredare än

ambulacrales).

Innan vi gå att närmare beskrifva dessa ar-

ter, torde det vara i sin ordning att nämna nå-

got om de karakterer, af h vilka pålitliga känne-

tecken inom denna afdelning: synas kunna hem-
tas, och om dessa karakterers olika vigt vid ar-

ternas bestämmande, äfvensom om de förändrin-

gar hvilka förorsakas af åldern.

ö) Sjelfva skalets form är hos alla små
exemplar nedtryckt och platt. E virens ^ som
aldrig blii* stor, är också alltid nedtryckt ; äfvenså

förblifva E. neglectus och E. norvegicus „ ehuru
temligen stora, dock alltid låga och nedtryckta.

Men hos de 3 öfriga arterna blir skalets form un-
der tillvexten högre, hos E. esculentiis {^om (\ock

i detta fall serdeles mycket variejar) vanligen
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närmande sig lill klotrund; hos E. F/emmgn hav

det en egen tendens att uppskjuta i en kon.

Af E. elegans hafva vi sett endast ett par medel-

stora exemplar, och våga således hvarken besLämdt

åtgöra om dessa äro fullvuxna eller icke, eller i

sednare fallet, huruvida deras form under till-

vexten skulle mera närmat sig iormen ai E. escu-

lentiLS j h vilket synes troligt. På små exeaiplar

är munöppningen i proportion vida större än

på vuxna. Äfvenså är skillnaden mellan ambula-
cral- och interambulacral-piåtarnes biedd vida

mindre; det är under tillvexten isynnerhet de
sednare, soin ökas på bredden.

Z?) Porernas par i ambulacra ligga hos

våra arter, såsom ofvan nämndt, alltid i sneda,

brutna rader, och antalet af porer i h varje rad

är fullkoQiligen konstant. De häiaf hemtade ka-

rakterer äro således förträffliga, men kunna föga

begagnas till åtskiljande af våra arter; iy blott

den ena af dem, E. neglectus ^ har 5 par porer

i h varje rad^ alla de Öiriga 3. Mot h varje par

porer svarar, som bekant, en fot. Hvad radernas

riktning beträffar, sä är denna hos alla små exem-
plar mindre sned eller mera vertikal, ungefär

som hos Cidaris y der alla porparen bilda en enda

slingjande linea. Men under tillvexten rycka ra-

derna närmare till h varandra och bl ifva mer sne-

da, isynnerhet på undersidan, der de till slut

komma att ligga mera på tvärs än på längs,

livaremot de upp emot anus till alltid mer be-

hålla den ursprungliga längsi iklningen. Härigenom
blifva porerna, .och följaktligen också fötterna,

vida talrikare på undersidan, der de bäst behöf-

vas, än på den öfra. De porer, som höra till

samma rad, stå aldiig, åtminstone hos våra ar-

ter, på samma ambulacral-plåt , ulan det öfversta
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paret slår alltid pä nästa plåt, vanligen så, att

dess båda porer ligga i samma rad med de båda

porerna i nedersta paret af följande rad (se Tab.

IX, fig. 32, 38, Tab. X, fig. 42).

c) Knölarnes antal ocb storlek på ska-

let (som naturligtvis alltid bestämmes af taggar-

nes) lem nar vigtiga karakterer; men det är nöd-

vändigt att dervid göra afseende på de förändrin-

gar som åldern förorsakar. Hos alla Echini sitta

laggarne i början i 20 vertikala rader (en tagg på
h varje ambulacral- och interambulacrai-plåt) , och

sk VåvioQ Echini ännu äro helt små, hafva de icke

flera än dessa primära taggar. Men under ti 11-

vexten begynna småningom, omkring dessa, att

framkomma secundära*) taggar, hvilka hafva ,

en synbarlig tendens att på skalet ordna sig i en

quincunx, och bilda reguliera rader, så väl ver-

tikalt som tvärsöfver h varje plåt. I hela denna an-

ordning ligger skenbarligen samma plan till grund
hos alla arterna, blott olika modifierad. Man
skulle i detta afseende kunna dela våra inhemska
arter i 3 afdelningar, livar och en innefattande

2 arter. Hos E. elegans och E. virens förblifva

de secundära taggarne alltid vida mindre än de
primära, och på skalet af dessa arter ser man
derföre alltid, äfven då de nått sin fulla storlek

,

20 mycket markerade rader af större knölar ((jfr

Tab. X, fig. 42), som gå från anus till munnen
som meridianerna på ett klot, och äro märken
el ter de primära taggarnes insertion. På h varje,

så väl ambulacral- som interambulacral-plåt, sitter

här alltid en primär tagg, genom sin storlek gan-

*) De taggar, hvilka vi här med Forbes kalla sekun-
dära, indelas af Valentin i sekundära

,
tertiära, qua-

ternära o. s. v.; h vilken indelning emellertid för

närvarande afhandlings föremål är af bindre vigt.
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ska utmärkt från de secundära. Tjugo vertikala

rader af större knölar äro äfven mj^cket lydliga

på skalet af E, esciUentus och ne^lectus, så länge

de äro småj men under tillvexten blifva de se-

kundära taggar, som sitta på interambulacral-

plåtarne i biedd med de primära, efterhand lika

stora som dessa, så att hvarken de eller de knö-

lar hvaipå de sultit, till slut kunna skiljas från

de primära, och de större knölarne bilda, i syn-

nerhet pä skalets n>idt, der plåtarne äro bredast,

många flera än 20 rader. Äfven E. Fleiningii och

norvegicus visa som ungar knappt någon afvikelse

iVån de öfriga i knölaines anordninj^ pä skalet;

men under tillvexten tilltager de sekundära knö-

larnes både antal och storlek betydligen på un-

dersidan af skalet, hvarest man slutligen finner

flera rader af secundära knölar utvecklade nästan

till samma storlek som de primäia (se Tab. IX,

fig. 39); h varemot de sekundära knölarne på öF-

versidan förblifva helt små, få och glesa, och

sjelfva de primära knölarne, i synnerhet hos E.

norvegicus (Tab. IX
,

fig. 37, 38), på inånga plåtar

alldeles oblitereras, h varigenom dessas rader här

blifva mj^cket afbrutna. Skalets öfra och undra

sida blifva således hos vuxna exemplar af dessa

arter alldeles olika.

d) T a g g a r n e s längd, som alltid stå r i för-

hållande till knölarnes storlek, lemnar i allmän-

het goda karakterer, ehuru vissa arter äfven i

detta afseende betydligen variera, t. ex E. Fle-

mingii, Miirkligt är, att man i i egeln icke träflar

de längsta laggarne på de största individer, ulan

på medelstora; hvilket förhållande isynnerhet eger

rum hos E Eleniingii cch ännu mer hos E.fior-

vegicus. På stora exemplar af ilenna sednare art

,

vSoni högst sällan trallas, äro taggarne ojemför-
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(slundom icke bloU relativt, utan a])solut)

mindre än på de små, samt liafva en helt olika,

tjockare och trubbigare form. En direkt följd af

hvad som nyss anförts om knölarne, är att skill-

naden mellan de primära och sekundära ta^gar-

nes längd hos små exemplar är vida större än

hos sloia. På vuxna exemplar af E. esculentus

och ne^lectiis kunna en del af de secundära tag-

garne knappast mera skiljas från de pi imära ; men
på nundre exemplar af samma ai ter är detta in-

galunda förhållandet.

e) Munhinnans beskaffenhet är en karak-

ler, h varpå i-sjnnerhet Agassiz lägger mycken vigt.

Hos en af våra arter, E. Fleniingii , är den tunn,

och nästan alldeles slät och glalt, och detsamma
synes vara förhållandet hos E. elegans; hos alla

de andra är den mer eller mindre betäckt med
små kalk-knölar, som isynnerhet vid torkning

tydligt framträda, och ofta bära pedicellaiier eller

taggar.

f) Slutligen lem nar både taggarnes och ska-

lets färg många karakterer, som synas vara allt-

för vigtiga och konstanta alt här öfverses. Sär-

deles konstant är isynnerhet skalets färg, och hos

väl konserveiade exemplar, både torra ocl» sprit-

lagda, bibehåller den sig förträffligt; redan med
ledning af denna kan man, på väl bibehållna

exemplar, sällan misstaga sig om den art hvar-
till de höra. Men på skal, som af sol eller fukt

blifvit urblekta, försvinna fiirgerna eller blifva

oigenkänliga. Äfven taggarnes färg är al' myc-
ken vigt, ehuru hos ett par arter, E. Fleniingii

och ännu mer E, neglectiiSy underkastad föi än-

dringar.

En karakter, hvarpå Forbes vid bestämman-
det af de Engelska Ecfiini lägger mycken vigt,
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är taggarnes yta. Oss synes den, åtminstone

hos våra arter, icke erbjuda väsendtliga skilje-

märken, hvarken i strimmornas antal, deras olika

bredd och djup, eller deras tvärstriering, h vil-

ken vi funnit vara i det närmaste likadan hos

alla våra arter. Deiemot kan formen af den s.

k. Aristotelis lykta och dess delar, samt afauri-

culae, h varpå isynnerhet Blainthxe fästat upp-
märksamheten, visserligen i flera fall lemna goda

och pålitliga kännetecken; likväl behöfver man
icke, åtminstone vid våra arters åtskiljande

, taga

sin tillflykt till dessa rent anatomiska karakterer.

a) (incisuris 10 circa aperturara testas infe-

riorem obsoletis); pororum paribus ternis.

36. Echinus escidentus L.:

testa hemispl]£erico-subglobosä, rubrå, tuber-

culis subcEqualibus minoribus dense obtectå; spi-

nis confertis, brevibus, albis, apice violaceis; pri-

mariis vix longioribus (hinc series 20 tuberculo-

rum majorum in testa decorticatå vix raanifestae,

ut in quatuor sequentibus).

E. escidentus L. Mus. Lud. Ulr. p. 705. Fn.

Sv., S. N. Pe.\nant. Flemikg. (non Auctorura

Europas meridionalis).

E, Sphcera Mull. prodr. p. 235. Forbes 1. c.

p. 149. Agassiz, Monngr. des Echinod., 4:me
Livr. , pag. II. E. ghbiforjtiis Lmk (sec. Agassiz),

BrAlNV.

E. aurcmtiacus Blainv. (?), sec. Agassiz.

Anrr.. I INIusenm Ludov. Ulricae p. a. st. har

Linné sjcH' hcskrifvit sin E. cscuientus ^ och med mä-
starehand, i korta men lräfVan(le drag iittrvckt alla

dess väsendtliga karak teiei' {^''testa hemisphivrico-siibglo»

bosa , rubra — /x)/v" in singu/a serie sex — apertura

suhrotunda j ncc 10 Jissuris — spince xuolacea? apice

aib(v''^). D«:niia beskrifniu^ , idl hvilken i alla hans
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öfViga verk hänvisas, citatet ur Lister (det ur Rumphii
Museum hafva vi ej kunnat verifiera), och artens upp-
tagande i Fauna Svecica , lemna intet tvifvel öfrigt om
att han dermed förstått denna art*); hviiket ock sed-

nast blifvit af x\gassiz fullkojnligen medgifvet, ehuru
denne ändock vill föredraga det Miillerska namnat E.

Splicera^ och alldeles utdömma det så ofta misslydda
namnet E. esculentus. Men för det att sednare, ut-

ländska författare missförstått Linne, och tillämpat hans

namn på andra arter, bör man väl ieke alldeles upp-
offra dessa namn, isynnerhet då de, såsom här, äro

upphöjda öfver allt tvifvel.

Såsom exempel på i hvad mån proportio-

nerna hos Echini i allmänhet kunna anses kon-

stanta, äfvensom på de förändringar, h vilka de
regelbundet undergå under tillvexlen, anföra vi

några mätningar af denna art:

Skalets höjd: A 115, B 112, C iOO, D 60,
E 19, F 5, G 4 millim.

Skalets diameter: A 147, B 125, G. 112,

D 75, E 32, F 10, G 8.

Interambulacralplåtarnes bredd: A 30, B 27,

G 24, D 17, E 6, F 2, G 1,5.

Ambulacralplåtarnes bredd: A 15, B 13, C
11, D 8, E 4, F 1,3, G 1.

Munöppningens diameter: A 33, B 29, G 27,
D 27, E 10,5, F 5, G 5.

Primära taggarnes längd: A 14— 15, B 15—
17, G 15—18; E 9, F 3.

Secundära taggarnes längd: (på A—C kunna
de knappt mer skiljas frän de primära), E 7,

F 1,5.

*) Jfr Nilsson, CoII. Zool. Scand. pag. 5. Under namnet
E. esculentus har man annars vanligen plägat för-

blanda flera Medelhafska arter, h vilka alla vida af-

vika från LinnÉ's och vår genom 4 eller 5 par porer
i raden, och 10 djupa insnitt kring skalets nedra
öppning.



266

Skalet är röril, iminder blekare och mera gul-

aktigt; taggarne korta (de längsta vanligen ej öf-

ver 5 linicr långa), hvitaktiga med viulett an-

strykning, eller en eller flera ljust violetta rin-

gar, at" Il vilka den ena intar spetsen. Muiihin-

nan besatt med taliika kalkknölar. I allmänhet

varierar denna art föga lill färgen, men mycket
till formen, äfvensom till knölaines talrikhet och

st(u lek. Af en besynnerlig och mycket afvikande

foini, som vi emellertid måste anse som en va-

rietet af denna art, hafva vi utanföre Bergen er-

hållit ett enda exemplar. Dess höjd (6 tura) är

betjdligt slörre än diametern (5^ tum), hvilket

ovanliga forhållande måhända snarast är att be-

tiakta som en monstrositet; taggarne, vida längre

an vanligt (de längsta tumslånga) äio vid basen

röda, sedan hvita, och i spetsen grönaktiga.

Denna ai t är allmän, vid Finmarken (Loyén),

längs hela Norrska kusten och i Kattegat, men
upphör vid Kullen och går ej in i Sundet. Vid
JNorriges kuster når den en höjd af 6 och en

omkrets af 19 tum, och torde i storlek icke öf-

vertiäfFas af nå«(jn art i hela släktet.

37. Echiniis FJemiu^ii Forees (Tab. IX, fig.

31, 32):

testa conico-subglobosä, dilule flavescenle,

fasciis 2() rubiis verlicalibus ornatå; spinisraiis,

flavis 1. virentibus, basi pui pureis; prima» iis du-

plo triplove longioribus (hinc in teslå decorlicalå

sei ies 20 tubei culoruuj majorum distinclissimte,

licet in aieis ainbulacralibus passim interru})la3);

sccundariis interne numerosioribus et majoribus.

E. Fleniini^ii Bat.l ap. For bes 1. c. \). 164

(lig. ad specimen siccum) — Agassiz 1. c. p. 111.

Vi bifoga älven nå"ra mätninijai" af denna art.
o c c
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Skalets hojfl: A 84, B 33, C U, D K), E
7 niillini.

Skalets diameter: A 99, B 43, C 23, D 17,

E 13.

Mnnöppningeiis diameter: A 27, B 15, C 9,

D 8, E 6.

Figuren visar skalets form pa slöire exem-

plar, men små exemplai" af denna art, liksom af

alla våra öFriga, äio platta och nedtryckla. De
primära taggarne äro alltid mvcket ulmärkla från

de sekundära, och vida längre än hos Foregående

art (på större exemplar oFta tufii); d(;ck va-

rierar deras längd mycket, och de Iräflas, som
of van nämdt, oFta längre på medelstora exem-
plar än på mycket stora, t. ex.

Skalets höjd: A 54-, B 52, C 48, D 36, E
28, F 18, G 12, H 12 millim.

Primära taggarnes längd : A 27, B 39, G
36, D 30, E 30, F 21 , G 7, H 8.

ÄFven taggarnes Färg varierar, gulaktig eller

grönaktig, men deras basis är alltid mörkt purpur-

röd, hvilken Färg stundom, isynnerhet på smärre

exemplar, sträcker sig öFver största delen aF taggen,

sä att blott sjelFva spetsen blir ljusare, gul eller

grön. Taggarne sitta alltid, isynnerhet på öFversi-

dan, mycket glest, de primära på stora, mycket
upphöjda knölar, h vilkas anordning på skalet ei bju-

der flera egenheter. Dels äro nem ligen de 10
rader primära knölar, som upptaga ambula-
cral-plåtarne, esomoftast aFbrutna , i det på många
plåtar saknas knöl; dels äro de 20 raderna af

primära knölar, ytterst tydligt markerade på den
öFra sidan, men vida mindre tydliga på den undra,

i det Flera sekundära taggar här utvecklas nästan

till samma storlek som de primära. Pedicella-

rierna äro Fä och glesa.
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Skalet utmärker s]g vid första påseendet ge-

nom en särdeles egen, alldeles konstant färgteck-

ning, i det på den gula bottnen gå 20 longitu-

dinella röda banrl , utstrålande tVån anus som
meridianerna pä ett klot från polen. Dessa band

gå tvärsöfver alla de priinära knölarne, i det på
niidten af b varje plåt (såväl ambulacral som in-

lerambulacral) finnes en fyrkantig (på stora exem-
plar midtpå bopknipen eller timglaslik) röd fläck

kring den primära knölen. Munbinnan är tunn,

nästan alldeles slät ocb glatt, b vilket icke är fal-

let bos någon annan af våra arter; blott utemot
dess kant sitta, åtminstone på stora exemplar,

några enstaka kalkknölar, som i spetsen bära

en tagg.

Denna vackra ocb i många afseenden utmärkta

art, som i storlek täflar med föregående, är förut

sparsamt funnen vid Skottland ocb Irlaud. 1

Bobusläns Skärgård är den ej så allmän som före-

gående (Loven), ocb förekommer vid Norrige åt-

minstone till Bergens Stift, isynnerbet i giann-

skapet af sjelfva Bergen, b varest den ej sällan , på
djupt vatten, erbålles i bottenbåfven. Vid Cbri-

stiansund, der följande art isynnerbet är allmän,

saknas denna alldeles.

38. EcJiinus norvegicus Nob. (Ta b. IX, fig.

33—39):
testa depresså (in adultis depresso-conicå)

,

pallide flavescente, apice maculis 5 rubris 1. vi-

rentibus notala ; spinisraris, concoloribus, pallide

flavis; primariis longis; sed perpaucis, inprimis

in superiore latere.

Plerumque pusillus (diam. 6—10 millim.),

spinis longissiniis ,
subsclaceis, dianietrum testae.

subacquantibus perquani singularis. Sed ad mo-
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lem longe majorem excrescere potest, tumqiie

spinis longe brevioribus gaudet, varioque respectu

valde muta tur.

Vi anföra några mätningar, tagna af olika

stora exemplar:

Skalets höjd: A 27, B 15, C 8, D 5, E3
millim.

Skalets diameter: A 50, B 29, C 14, D 9,

E 6.

Munöppningens diameter: A 11, C 6, D 4,

E 3.

Längsta taggarne: A 18, C 7, D 9, E 6.

De vanligen förekommande exemplaren af den-

na art äro helt små (såsom D och E), och utmärka

sig vid första anblicken från alla våra andra arter

genom sina utomordentligt långa, fina och spet-

siga taggar (jfr. fig. 33—35). Skalet (fig. 36) är

blekgult, med 5 fyrkantiga, mörkare (stundom

röda, stundom gröna) fläckar kring anus, mot-

svarande areae interambulacrales. Knölarne äro

mycket få och glesa; och de primära äro mycket
utmärkta från de sekundära. På skalet ser man
egentligen, i synnerhet på mycket små exemplar,

blott 10 rader större knölar, längs interambulacral-

plåtarne; af dessa knölar räknas i hvarje rad, från

anus till munnen, vanligen 7—8, och alltid en på
hvarje plåt. På ambulacralplåtarne äro knölarne

mindre och raderna mycket afbrutna, i det på
många plåtar saknas knöl; i hvarje rad, från anus
till munnen, räknas vanbgen 6— 9 knölar. Po-
rernas rader stå, som hos helt små Echini i all-

mänhet, så upprätta, att por-paren nästan bilda

en enda zigzagböjd linie, från anus till munnen.
De primära taggarne äro lika långa som hela ska-

lets diameter och 6 gånger så långa som de se-
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kundara. Deras faig är, liksom skalets, blekgul,

men vid basen vanligen något mörkaie, gulgiöu

eller giön, stundom nästan brandgul.

Vid Christiansnnd äro dessa små Echhii myc-
ket allmänna (på omkring 30 famnars djup, ler-

bolten), ocb förekomma äfven, ehiira sällsyntare,

i trakten at" Bergen. Arten träflas, ebaru troli-

gen sparsamt, ända ned till Bohuslän, h varifrån

Piof. LoTÉN skickat oss ett exemplar. Ett enda

af de vid Bergen erhållna exemplaren (C, se of-

vanföre) var något större än de andra och ut-

märkte sig genom kortare taggar; föröfrigt voro

bland hund radetals exenjplar som vi erhållit,

alla ungefär lika små, och vi trodde oss således

kunna taga för gifvet, att arten knappt blefve större.

1 Öfversigten af K. Vetensk. Akademiens För-

handlingar (Maj 184-4) omnämndes den såsom ny
under ofvanstående namn, och med en diagnos,

som var grundad på undersökningen af dessa små
exemplar. Men vid sina undersökningar af det

märkvärdiga grund, Havhroen kalladt, som i öpp-
na hafvet, på ett mer eller mindre betydligt af-

stånd, följer hela Norriges vestra och norra ku-

ster, erhöll Herr Candidat Rasch trenne exemplar

af en Echinus, hvilka han haft den godheten att

öfverlemna oss till undersökning, och som omiss-

känligen höra till samnia art som våra små,

men äro jättar i jemnlörelse meil dem ; hvai jemle

måufra kaiakterer under tillvexten så betvdliijen

modifierats, atl den diagnos som passat in pA de

små alldeles icke mera kan lämpas på dessa, och

så att det till och med blir svårt nog att upp-

gifva en diagnos som på en gång kan skilja arten

från samslägtingarne, och gälla f()i' alla dess åldrar.

Skalet (se lig. 37) är nu ofvan mera kupigt,

och får, ehuru ännu la^t och nedtryckt, en nå-
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ofot konisk form. Dess fä ro li.jr öfvergatt till nå-

gon likhet med föregående arls; de 5 röda fläc-

karne på öfversta delen af aieoe inleraiiibtdacrales

liafva förlängt sig och klyfvas nedål i 2 hand

h vardera; mellan dem begynna 5 dylika, men
flerdubbelt smalare, par af löda ränder all visa

sig längs öfra delen af areee ambtdacrales. Knö-
larne på skalet äro ofvan (fig. 38) jtlersL glesa,

i det de primära knölraderna äro mjckel afbruUia
,

icke blott på ambulacral, utan äfven (hvilket al-

drig är fallet hos de små) på interambnlacral-

plåtarne; och de sekundära äro ytterst små eller

saknas flerstädes alldeles. Hell annat är förhal-

Jandet på undersidan (fig. 39), hvarest de pri-

mära knölraderna äro på interambiilacralplåtarne

alhleles icke, på ambulacralplåtarne föga afhrut-

na; och bvarest utom dera finnas en mängd se-

kundära knölar, som äfven, ehiuu alltid mindre
än de primära, bilda regelbundna och nafbrulna

rader. Härigenom får skalets öfra ocb undra sida

ett alldeles olika utseende; och öfvergången sker

tvärt, just på det ställe der kroppen har sin stör-

sta bredd, och bvarest äfven de röda banden sluta.

På ett exemplar af 2 tums diameter räknas, från

anus till skalets midt, blott 3—5 primära knölar

i hvar och en af de 20 raderna, deremot från

skalets midt till munnen omkring 10. Således

sitta de på undersidan mer än dubbelt så tätt,

b vilket dock till en del äfven beror deraf, att

sjelfva plåtarne på öfre sidan äro särdeles breda
i vertikal riktning. De primära taggarne äro i

proportion vida mindre än på de små (jfr mät-
ningarna ofvanföre). Munhinnan är mycket tätt

beströdd med fina kalkkorn, så att den, torkad,

synes liksom beströdd med ett hvitt mjöl.
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Ehuru föregående art är den enda af våra,

livarmed denna skulle kunna jemföras, hafva vi

dock lika litet af den som af Flemingli någonsin

träffat ett enda exemplar, om hvilket vi kunnat
tveka till hvilkendera arten det skulle hänföras.

Utom flera karakterer, h vilka en närmare un-
dersökning lätt ger vid handen, är båda arternas

habitus i alla åldrar ganska olika. De små skil-

jas redan vid första påseendet, genom olika färg

och genom sina utomordentligt långa, blekgula

taggar, från lika små exemplar af E. Flemingii

h vilka sednare till färgen fullkomligen likna de

vuxna. De stora skiljas genom sin platta form,

sina bleka taggar, af hvilka de primära ofvan-

till, äfven på ambulacralplåtarne, sitta i mycket
glesa och afbrutna rader, genom sin med kalk

incrusterade munhinna o. s. v. Äfven färgteck-

ningen är olika, ehuru man på båda kan urskilja

20 vertikala röda band; ly då dessa band hos E.

Flemingii intaga sjelfva midten af plåtarne, och

äro lika tydliga på are^e ambulacrales och inter-

ambnlacrales, så äro de här på de förra helt

smala och svagt markerade, men deremot på areae

interambulacrales m^^cket breda, och intaga icke

midten af plåtarne, utan sammanfl} ta snarare, i syn-

nerhet upptill, i en enda bred fläck, som fyller

hela rummet mellan de båda primära knölraderna

på arean.

39. Echiniis eleirans ^oii. (Tab.X, fig. 40-42):
leslå hernispha^rico-globoså (?), cinnabarinå;

seriebus 20 tuberculorum majorum distinctissimis,

numquam interruplis; spinis raris, coccineis, apice

albis; primariis duplo triplove longioribus; se-

cundariis inlerne nec numero nec magnitudine

a uctis.

Pä
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På de två exemplar vi af denna art erhål-

lit, mättes:

Skalets höjd: A 30, B 21 millim.

Skalets diameter: A 42, B 33.

Munöppningens diameter: A 5, B 4.

De primära taggarnes längd på interambida-

craiplåtarne: A 14, B 17.

De primära taggarnes längd på ambnlacralplå-

tarne: B 9.

Längsta sekundära taggarne: B 5.

Till formen likna dessa exemplar ungefär lika

stora individer af E. escidentus. Skalets färg är

vackert cinoberröd, taggarne till omkring f af sin

längd lifligt röda (konsjonellfärgade), i spetsen

hvita. De äro temligen korta, ehnru de primära,

isynnerhet på interambulacralplåtarne, äro mjc-
ket längre än de sekundära; de sitta glest, och

de primära knölarne bilda på skalet, från anus

till munnen, 20 ytterst tydliga, aldrig afbrutna

rader, liksom på följande art, med h vilken knö-

larnes hela anordning (se fig. 42) visar största

likhet. H varje interambulacralplåt bär en primär
knöl och 5 sekundära; på de öfversta och neder-

sta plåtarne aftager, som vanligt, antalet af se-

kundära knölar, så att slutligen knappt mer än
den primära återstår; de sekundära knölarne till-

taga icke, hvarken i antal ellei' storlek, på ska-

lets undre hälft, såsom hos alla större exemplar af

de båda föregående. H varje ambulacralplåt bär

en primär tagg, vid randen af ambulacrum, och
en sekundär, vid föreningsranden med andra si-

dans ambulacialplåiar. På det största exempla-
ret räknas 26 ambulacralplåtar i raden , således lika

mfinoa primära knölar, och 16— 17 interambula-

cralplåt ar.

F\ Akad. flamlL 1844. IS
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Peclicellariei finnas på denna art till en för-

vånande mängd. På skalet ulniärkes, som van-

ligt, det ställe der de suttit genom en liten, men
ganska märkbar knöl, och vi hafva räknat 60

—

70 sådana små knölar på en interambulacralplåt,

och 15— 16 på en ambulacralplåt. Det lefvan-

de djuret ses liksom beklädt med en ludd af

de hvita pedicellarierna , som nästan alldeles

dölja den röda bottnen. Dessa pedicellarier böra

isästan alla till den sorten som Muller kallade

P. triphylla; de båda andra slagen förekomma
dock äfven, ehuru vida spaisammare.

Denna vackra art är vida sällsyntare än nå-

gon af våra öfriga, i det vi deraf, som ofvan

nämndt, blolt erhållit två exemplar, bAda i grann-

skapet af Bergen. Ej heller svnes den hittills

vara anmärkt på något annat ställe.

40. Echinus virens "^^^^ X, fig. 43—45):
testa depresså, obscure virescente; seriebiis

20 tuberculorum majorum distinclissimis; spinis

purpureo-violaceis, basi virentibus; primariis du-

plo longioiibus.

An? Cidaris millaris saxatiJis ^ Lesre ap.

Klein, pag. 82, lab. 2, fig. A-D, tab. 31 fig. D.

Ecliitms rniliaris Blainv. Diet. des Sc. Nat.

ton). XXX VII p. 80 (non Lmk., Forbes, Agassiz).

An? pustulatus Agass. 1. c. p. VI.

Anm. Besynnerligt nog, hafva vi till denna, hos
oss så allmänt förekommande och sa skarpt begränsade
art, nästan icke kunnat tinna några säkra synonymer.
Af Muller och ölViga nordiska faunistei- har den för-

modligen blifvil förblandad med löljandc, som är ännu
allmännare och hvilken den till habitus något liknar,

ehuru genom mänga väsendlliga karakterer derifrån

skild. Den synes vara en blarut de arter, dem Le<ke
(örenar under sin Cidaris miliavis ; de ofvan citeratJe
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figurerna passa ganska väl på vår art, och likaså be-

sk rifningen, utom det att skalets färg säges myckel
variera, från mörkt olivgrön ända till violett rödak-

tig, och taggarne än vara gröna, än hvitaktiga eller

violelta o. s. v, Deremot är denna af aWa våvn Echiiii

den som minst varieiar; bland hundradf^tals exemplar
hafva vi icke träffat ett enda, som erbjöd någon an-
märkningsvärd förändring, vare sig i form eller färg;

och detta gör, att vi icke kunna förena den med sed-

nare författares E. miliarisj, som skall varfi helt annor-
lunda färgad: röd med hvita knölar och med purpur-
färgade, rödaktiga eller gula taggar. Endast Blain-

tille's beskrifning på sin E. miliaris öfverensslämmer

alldeles med vår art, och han hnr utan all fråga der-

vid haft denna för ögonen; men då såväl Lamarcr som
sednare författare under detta namn synas förstå in

helt annan art, hafva vi ej kimnat bibehålla namnet,
utan åtminstone tillsvidare, för att undvika ytteiligare

förvexlirigar, betecknat denna art med ett nytt namn
taget af dess så konstanta och karakteristiska färg.

TJnder namn af £1 pustiilatus omnämner Agassiz p. a.

st. en art från Irland, som skall stå n'^rm^^\ E. ni/l/aris

/

men om dess färg namnes ingenting, och af den öfriga

korta beskrifningen kan icke med vis-^het slutas, huiu-
vida den möjligen skulle vara identisk med vår eller icke.

Mätningar:

Skalets höjd: A 14, C 11, D 8, E 5, F
3 mill.

Skalets diameter: A 25, B 24, C 19, D 16,
E 10, F 8.

Munöppningens diameter: A 12, D 7, E 4,5,

F 4,5.

Längsta taggar: A 8, C 7.

Denna art är tninst af våra; dess höjd öf-

verstiger knappast ^ tum, dess diameter en. Så
mycket den öfverensstämmer med fötegående art

(se Tab. X
,

fig. 42) i taggarnes hela anordning

på skalet, i deias relativa storlek o. s. v.; så olika

är färgen (såväl taggarnes som skalets), hvarige-
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nom (len ledan vid första anblicken skiljer sig

från alla de föregående. Skalet är mörkt oliv-

grönt, och sjelfva knölarne hafva alldeles samma
färg; laggarne, vid basen äfvenledes gröna, äro

under den yttre hälften eller | af sin längd lifligt

violetta. Denna färg är, såsom ofvanföre nämndt,
fullkomligen konstant; och flen enda art, h var-

med denna någon gång vid första påseendet skulle

kunna förvexlas, är följande, bland hvars tal-

rika färgvariationer äfven förekomma sådana som
likna denna, ehuru båda dessa arter föröf-

rigt, redan genom porradernas antal i ambulacra

,

äro väsendlligen skilda. Taggai ne, isynnerhet de

sekundära, äro något längre än hos föregående

art, och knölarne på skalet större, h varigenom

de komma alt sitta tätare. På ett exemplar af

6 liniers diameter räknas 12 inlerambulacrära

,

16 arnbulacrära plåtar och primära knölar i ra-

den, från munnen till anus. Munhinnan är be-

lagd med ka I k knölar, stundom så tätt, att den
synes småfjällig; dock finnes vanligen föga skill-

nad mellan den och munhinnan, t. ex. hos E.

esculentus '•').

Denna lilla art är allmän längs hela vestra

kusten ända ned i Kattegat. Från Sundet hafva

vi ej sel t den.

h) (incisuris 10 circa aperturam testce obso-

letis); pororum paribus quinis.

*) Ar»ASSiz liarnkleriserar deti afdehiiDg af slaglet , livar-

till lian hänför E. niiliaris isynnerhet derigenom
att; "la nienihrane buccale, loin d^elre nue, est

C()ni{)leten)tnt converle de plaqiieltes soiides, imbri-

qnees comme des liiiics, sen)l)lables a celles que i'on

observe cliez les vrais Cidai is." Något dylikt finnes

icke lios vår art.
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41. Echinus ne^lectus La:mk.

testa depresså, liviclo-violaceå; pororum pa-

ribus ad os et anum usque quiiiis, in sei ies sub-

arcuatas collucatis; spinis confertis, brevibus;

(albidis, violaceis 1. virenlibus), priiiiariis parum
longioribus.

Leske ap. Klein, tab. 38, fig. 2, 3.

E. ne^lectus Lmk. — Forbes 1. c. p. 172.

— Agassiz 1. c. p. IV.

E. lividits var. B r.ainv.

E. Dröhachensis Mull.! Prodr. p. 235.

E, saxatiUs Nilss. i. c. p. 9 (vix MullepxI et

LlNNiEl).

E, escidentas Sv. Zool. Fasc. VIII, tab. 48
fig. A (bona), B. — Örsd! de region, marinis pag. 70.

Anm. E. Dröhachensis Mull. Prodr. liar ej varit

annat än ungen af denna art, ehuru Muller^s diagnos

tyckes vara mindre öTverensstämmande. Magister Ör-
STED, som under innevarande sommar några dagar uppe-
höll sig i Dröbak för sjödjurs insamlande och stude-

rande, företog sig, på begäran af oss, just för alt upp-
lysa denna punkt, att tillvarataga alla Echini som er-

höllos; den stora mängden af hemförda exemplar voro

idel små individer af E. ?icglectiiSj med undantag af

ett par exemplar, som tillhörde E, virens* Till ytter-

mera visso har Inspektören vid H. M. Konungens af

Danmark privata Museum, Hr Doktor Beck, i detta

Museum visat oss en liten Echinus j ditkommen ur

O. F. Muller's egen samling under namn af E. Drö-
hachensis/ det är ett helt litet exemplar af £*. /zeg/t^c^i^^^

med temligen långa, urblekta taggar. Det var på sin

E. Dröhachensis j, som Mi-iLLER observerade och bes k ref

sina 3 arter Pedicellarier. E. saxatilis Mull. Prodr.

synes blott vara upptagen såsom Gi önländsk , och ovisst

är således om den bör föras till här ifrågavarande art;

äfven LmNe's E, saxatilis är knappast denna art, sna-

rare föregående, men omöjlig att med säkei het hänföra
till någondeia.

M ä t n i n g a 1'

:

Skalels höjd: A 38, B 36, C 24, D 11,

E 6, F 4 millim.
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Skalets diameter: A 78, B 72, C 48, D 19,

E 12, F 8,3.

Munöppningens diameter: A 19, B 19, 0 17,

D 8, E 6, F 4,3.

Längsta primära taggar: A 16, B 17, C 12,

D 6.

Längsta sekundära taggar: A 12, B 12, C 8,

D 3,5.

Denna art är vid våra kuster den allmän-

naste af alla Echini; den förekommer ända upp
till Finmarken (Loven) och synes vara den enda

Echimts som går ända ned i sundet. Ganska
sällan träffas den större än af 1 tums höjd och

2 tums diameter, oftast vida mindre, ehuru den

äfven, såsom ofvanstående mätningar visa, kan

nå till en betydligare storlek. Form och öfriga

karakterer äro hos denna art fullkoniligen kon-

stanta; men färgen varierar vida mer än hos nå-

£>on annan af våra Echini, Skalet är vanlis^en

mörkt violett, nästan svartblått , men stöter stun-

dom mera i grönaktigt; knölarne afsticka vanli-

gen starkt, genom sin hvita färg , emot den mörka
bottnen. Skalets färg impregnerar stai kt (liksom

den röda färgen hos E, esculentus j och pigmen-
tet hos vissa Holothurier) det vatten hvari dju-

ret kokas eller sköljes. Taggarnes fitrg varierar

i alla skiftningar mellan hvitt, violett och grönt

ellci' gulgrcint, enfärgade eller ringlade med olika

skiftningar af nämnde fä i ger. Genom de i dia-

gnosen uppgifna karakterer skiljes denna art lätt

från E. hvidus LAfviK. et auctt., som ej är fun-

nen vid våra kuster, och ulniärker sig genom
mycket längre, spetsiga taggar, samt derigenoni

att porparens antal i raderna aftager emot mun-
nen och aiuis till, först till 4 och sedan till 3.
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b) Cljpeaslerice,

42. Echinocyamus angalosus Leske. — Agassiz

Monogr. des LLchin., 2:me Livraison, p.

130, tab. 27, Hg. 14—18. ^

Alla de exemplar vi på Norriges vestkust

erballit, böia lill en ocb samma art, hvilkeu sy-

nes vara denna '*'). Från Kullen finnes densam-
ma i Lunds Zoologiska Museum, ocb tlå delta

således synes vara den enda vid Skandinavien

förekommande arten, så n)åsle äfven Spatangus pu-

sillws MtJLL. böra bit, eburu den vanligen citeras

vid en annan art. Att figuren i Zoologia Danica

är för mycket rund, anmärker Abildgaard sjelf

i texten.

c) Spatangi.

Icke flera arter af denna familj än vi bafva,

synes det tillräckligt, att med Desmoulins ocb

FoRBEs Fördela dem på tre släglen, Brissus ^ Am-
phidetus ocb Spatangus, Slägtet Brissus (Klein,

FoRBEs) innefattar således de arter, bos bvilka

ryggsidans ambulacralfält omgifves ocb begränsas

af en slät, intryckt rand, som saknar allt spår

till större taggar. Hos slägtet Amphidetus (For-

bes, non Agass.) finnes äfvenledes på r^^ggen ett

eget fält, omgifvet af en slät linie; men denna
linie löper bär icke utomkring, utan innanför
ambulacra, b varigenom fältet blir vida mindre.

Slutligen innefattar ^"is^l^l Spatangus i inskränk-

tare mening de arter, bvilka på ryggen icke bafva

någon slät rand som de förra, b varken ötokring

eller innanför ambuiacia. {
'^^'^

— . \ ^^r:
'•

*) Hvad Agassiz nämner om dess tunna skal, passar

dock ingalunda pä vår art, hvilken oaktadt sin js-

tenhet har det starkaste skal af alla vara Echinider.
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43. Brissus Ijrifer Forbes (Tab. X, fig. 46).

Vid Norriges vestra kust är denna art den

sällsyntaste af alla Spatanger; mindre sällsynt

är den i Kattegat, såsom i Chrislianiafjorden och

vid Bohuslän. Den har ett ganska tunnt och

bräckligt skal, ehuru ej fullt så skört som föl-

jande art. Färgen på de exemplar som vi sett

lefvande, afviker från Forbes's beskrifning
;
krop-

pen är öfverallt enfärgadt gulgrå, af samma färg

som taggarne; randen omkring rygg- och subanal-

fältet mörkt brunrödt. Föröfrigt ger vår bifogade

figur en bättre föreställning om skalets utseende,

än den af Forbes meddelade.

44. BnssiLsJra^Uis^o^.{T2;b. X, fig. 47—49):
late cordato-ovalis, postice carinatus , gibbus,

antice depressus, sulco profundo et longo exca-

valus; ore prope marginem, vertice longius pone

medium; ambulacris cinctis lineä dorsali flexuoså

,

postice duplicatå; lateralihus pra^longis; poslicis

fere triplo brevioribus.

Purorum paria in ambulacro anlico 33, in

lateralihus 35, in posticis 15.

Anm. Af beskrifna arter kommer denna närmast
Brissus {Micrastcr Agass.) canaliferus Lamk. , under
hvilket namn åtminstone tre arter sy nas af olika iörfat-

tare hafva blifvit förblandade, alla likväl, efter be-

skrifningar och figurer att dömma , skiUia från vår.

Den af Scilla aftecknade, i Ene. methodiqiie copiera-

de, som af Desmoulins citeras som typ för Spataiigus

canaliferus ^ bar sidoambulacra mycket förkorta, ver-

tcx för långt bakilt, o. s. v. Rumphii m't {Sp. Rumphii
Desm.) bar vertex i midlen af skalet o. s. v. ocli S/h

Rcaumurii Desm. bar munnen nästan i centrum. Fi-
guren bos Klein, gjord efter ett dåligt petrilikat, kan
svårligen bäntÖras till någon bestämd art. Med före-

gående art liar denna ingen närmare förvandtskap

,

utan kunde väl generice derilVån skiljas, isynnerbet i

anseende till klyfiiingen af den linie, som omgifvei- am-
bulacra, samt saknaden af ett eget subanalfalt.
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På 4 exemplar af denna arl var:

Skalels längd: A 47 , B 45, C 42, D 15
millin:.

Skalets bredd: A 42, B 41, C 39, D 13,5.

Skalels böjd: A 28, B 24, C 25, D 9.

Afslåndet från genilalöppningarna lill analfället:

A 20, B 19, G 19, b 6.

Afståndel från munnen lill bakändan: A 35,

B 35, C 32, D 12.

Längden af sidoambulacra : A 22, B 18, C
16,5, D 6.

Längden af de bakre ambulacra: A 7,5, B 7,

G 6, D 2,3.

Porparens anlal i främre ambulacrum: A 32
—33, B 34.

Porparens antal i sidoambulacra: A 34— 36,

B 35-36.
Porparens antal i de bakie ambidacra: A 14
— 15, B 15.

Skalels omkrets är })redt elliplisk, med en

svag intryckning i bakre ändan, och en djup fåra

framtill; det är mera nedtryckt än någon annan
af våra arter, så att största höjden, som faller

långt bakom midten af skalet, ej öfverstiger | af

bredden. Straxl bakom genitalöppningarne, der

ryggen är högst, höjer sig dess midt i en köl,

som kullrigt fortlöper till analfaltet. Ambulacra,
hvilka i detta slägte sammanstöta vid de 4 geni-

talöppningarne, äro alla temligen fördjupade; de

4 bakre äro midtpå bredast, mot båda ändar af-

smalnande ("blombladslika"), och ända sig afrun-

dade; alla 4 hålen i h varje tvärrad ligga unge-
fär lika långt från h varandra. De båda bakersta

ambulacra äro korta, knappt mer än ^ så långa

som de laterala. Det främre ambulacrum, bre-
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(lare än de andia och ravckct mera nedsänkt,

ligger i en bred ocli djup ränn;!, som foilsattes

omedelbart till mmmen. Poipaieii i detta am-
bLdacrum, ehuru ganska små och fina, kunna
dock ganska tydligt räknas, hvilket icke är fallet

med någon annan af våra arter. Den glattare

linie, som omgifver ambulacra, grenar sig, sedan

den hunnit något bakom sidoambulacra, i två

grenar, hvaraf den yttre följer kroppens sidor

och omgifver anus; den inre afviker derifrån nä-

stan under en rät vinkel, och följer sedan på föga

afständ sjelfva ambulacra. Analfället är ovalt i

vertikal riktning; su banalfält saknas. Munöpp-
ningen tämligen liten, ligger utomordentligen nära

skalets främre rand; postoralfältet säideles bredt,

nästan äggformigt; de nakna linier, hvaraf det

på sidorna begränsas, äro smala, och upphöra all-

deles mot bakre ändan af skalet, hvars hela un-

dersida nästan beklädes af taggar, i det äfven de

båda sidoambulacra omkring munnen äro helt

korta.

Skalel, utomordentligen tunnt och skört , bär

också endast helt små och fiiia taggar; något

större än de andra äio de, som sitta på ömse si-

dor om den främre, djupa fåran, äfvensom de

på undersidan äio, som vanligt, slörre och gle-

sare än på den öfre. De spadformiga taggarne

på postoralfältet vetta alla fianiål, mot munnen
till; på ryggen gör den släta linie, som omger
ambulacra, en skarp skillnad i t.iggarnes riktning

,

i det dessa i regeln alltid divergera derifrån.

Färgen mörkgrå; den slätare linien på ryggen

nura biunaktig.

A id kusterna af Berirens Stift förekommer
o

denna ail, ehuru gan^^ka sparsainl, hvarforulan

dess stora skörhel gör all ilel yllersl sällan ly<'kas
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alt ei hälla hela exemplar. Ollasl hafva vi fatt

(len i sjeifva Bergens Fjord. Prof. S. Lovén har

la<;it rnyckeL slora individer utanför Schiervöe i

Finmarken på 100— 120 lamnais djup, lillsani-

mans med Sp. purpuieus.

45. Jmphidetiis ovatus (Leske) (Ta b. X , lis:.

50):

ovatus. gibbus, sulco anlei ioi e obsuleto , dorso

piano; vertice anle 1. in nudio silo; area dorsali

oblont^o-penlagunä.

Pororum pai ia in anibulacro anlico obsolela

,

in laleralibus | (variant |:.V)» i» posticis | (l:]S).

Spatangus ovatus Leske ap. Klein p. 252,
tab. 49, fig. 12, 13 (minus bona). Fleming, Brit.

Anim.p. 480. Blainv. Zooph. Desmoulins. Agas-

siz. (non Sp. ovatus La:yik. et Blainv. Diet. des

Sc. nat., qui est Brissus unicolor Blaina^ Zooph.,

Agass. et Desmoulins).

Seba, Museum tom. III, pl. 15, fig. 27— 29
(hinc Encjcl. methodique pi. 159, fig. 5— 6).

Spatangus Jlavescens Mull. Prodr. p. 235.

Zool. Dan. (text. danico) Vol. 1 pag. 19, 20!

(non Abildgaard Zool. Dan., quae est sequensV

Sars! Beskr. og lagtt. p. 40, 46.

Amp/iidotus roseus Forbes i. c. p. 194.

Anm. Af slägtet Amphidetus förekomma vid våra

klister två ganska distinkta arter, båda mycket allmän-
na, båda redan af Muller anmärkta, men genast efter

honom åter förvexlade. Hufvudkällan för dessa arter

är ett ställe i Danska texten till Zoologia Daniea, som
hittills alltid blifvit förbised t , och bvarpå först Herr
Doct. Beck väckte vår uppmärksamhet. Muller be-
rättar der (pag. 19, 20), att han i Christianiafjorden
funnit två arter af detta slägte, blandade om hvaran-
dra och båda temligen allmänna; och alt han skickat

exemplar af båda till Lesre. Den ena, som är Sp.
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Jlavescens i Prodr. Zool. Danic», "är originalel till

Lbsre's tab. 49 fi^. 12 och 13!" (således = ovatus

Leske); den andra arten, h varpå han först efter utgif-

vandet af Prodromus bhfvit uppmärksam, har Leske
låtit afteckna (tab. 38 fig. 5), och kallar den Sp. piL~

silliLS genom något missförstånd af Mulcer, anmärker
denna sjelf, i det hans pusillus är en helt annan art,

MiiLLEB vill hänföra den till Sp. lacunosus L. Abild-

GAARD, som utgaf tredje bandet af Zoologia Danica,

fann ibland MiiLLER's efterlemnade teckningar figuren

af denna sistnämnda art, men öfversåg de af Mul-
ler sjelf på anförda ställe lemnade upplysningar, och
ansåg således arten utan betänkande för Sp. Jlavescens
Mull., den enda art i Prodromus, h varpå den kunde
passa, samt publicerade den således under detta namn.
Sp. Jlavescens Miill. Prodr. och Zool. Danica äro så-

le(;ies två olika arter, och den förvirring, som härige-

nom uppstått är så stor, att det måhända numera vore

förgäfves att söka återföra det Miillerska namnet till

den art, hvilken det ursprungligen tillhört; utan torde

det hellre böra alldeles vika för det något yngre, men
föröfrigt så väl passande namnet ovatus. Äfven af ut-

ländska föi fattare har denna art varit underkastad flera

förvexlingar ; och då Forbes fann Lamarck ra. fl. hafva

under namnet Sp. ovatus beskrifvit en annan art än

den engelska, förleddes han härigenom att anse denna
sednare för alldeles ny.

Denna art är flereslädes lika allmän som föl-

jande, eller ännu allmännare. I Sundet är den

ännu icke funnen, men är redan i KaLtegat ym-
nig, och vid Norriges vestra kust sjnes den blifva

ymnigare ju längre man kommer emot norr. I

trakten af Slavaniier t. ex. äro denna och före-

gående art ungefär lika allmänna; omkring Ber-

gen är iicnna ymnigasl, och följande art myckel

sällsynt; och vid ChrisLiansund hafva vi blult

funnit denna, i slörsla mängd, men icke sel t föl-

jande art. Färgen är vanligen blekl i^ulgrå ; **ro-

scmikl," såsom den af Foubes beskrifves, hafva

vi aldrig; sett den.
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46. Amphidetm cordatus (Pennant):

cordalus, poslice exnllatiis, gibbus, aiilice

eicpressus , piofunde sulcatus; cb)rso excavalo,

verlice pone centrum; area clorsali siibovali.

Pororum paria iii ambulacro antico circiler

40 (subobsolela) , in lateralibus V (varienl |r_V-),

in posticis | (f:_V°)-

Echinus cordatus Penn. Brit. ZooL IV, pag.

69, tab, XXXIV fig. 75. Amphidotos cordatus

FORBES L c. p. 190.

Spatangus pusillus Leske ap. Klein p. 230,

tab. 24 fig. C, D, E, tab. 38 fig. 5 (minime

Mull.). Aniphidetus pusillus Agassiz.

Sp. Jacunosus MIjll. Z. D. (textu danico) Vol.

I, pag. 19, 20 (sub Sp, purpuieo) — (iioii Sp.

lacunosus Linn^i).

Sp, jlavescens Abildg. Z. D. tab. 91 (nou

Mull. Prodr.). Örsd! de region, mar. p. 81.

Sp, arcuarius Lamk. Blainv. Desmoulijss.

GoLDFuss Petref. Germ. tab. 48 fig. 1 (egregia =
Amphidetus Goklfussii Agass.).

Anm. I afseende på synonymien hänvisa vi till före-

gående arl. A. Goldfussii och A. Scbce Agass. (Seba

Mus. vol. III lab. 10 f. 21 A, B) synas ej vara skilda

från denna art; måhända är det blott genom misstag,
' som den sednares fädernesland iippgifves vara Guinea.

Den art, som Grube (Actinien, Ech. und Wiirm. ]). 27)

beskrifver under namn af Sp. Jlavescens Mull., är in-

gen af våra.

Från Sundet förekomnjer denna art åtmin-

stone upp Lill Lofodden, vanligen ni vcket ymnig,
likväl, som ofvan nämndt, på vissa stållen, må-
hända isynnerhet mot norden, sällsyntare än före-

gående, eller alldeles saknad.

47. Spatangus purpureus Mull. Förekommer,
ehuru öfverallt sparsamt, från Finmarken
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(Lovén) lill Bohushins skärgård. Blir vida större

än våra öfriga Spalaiiger och liar också ett långt

tjockare och starkare skal.

4. Holothuriacen.

Om någon faiiiiij inom djurriket för närva-

rande är i hehof af en ny och grundlig gransk-

ning, är det visserligen Hololhuriernas , om
hvilka man näsian kan säga med Quoy och

Gai3IARd: "leur histoire est encore a faire." Or-

saken dertill ligger visserligen icke i brist på
bearbetning — denna familj har tvärlom mer
än många andra varit föremål derföre — men
dels deri , att så väl formen soni de flesta an-

dra hittills begagnade, karakterer äro hos hithö-

rande djur särdeles föränderliga samt försvinna

på del döda djuret fullkomligtii '•'*), sä att tor-

ra eller spritlagda exemplar med skäl kumiat

anses vara af intet väi tle för ai thestämningen

,

— dels äfven deri, att de fleste, som öfver

dessa djur skrifvit och systematiserat, aldiig

ens sett lefvande Holothuiier, utan efter nå-

gra få noggrannt beskrifna eller af dem sjelfva i

sprit unilersökta djur uj)pgjoit ett system, hvari

de öfriga a i terna sedan eftei' äldre forlattares be-

skrifningar och hgurer blifvit inpassade så godt

sig göra låtit.

En kritisk revision af hela familjen skulle

fordra vida stcn re materialiei än som stått oss till

buds; och lor att icke råka i samma fel som så

niilnga af väi a Ibregångai e , afhålla vi oss här

*) De enda djur, med livilka Holotljiirit-rna i dessa båda
afseenden kunna jein föras torde vara Actinierna ocli

vissa nakna Mollusker.
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frnn allt omdöme om de orter hvilka vi ej sjelfva

setl, inskränkande oss således egentligen till de

Skandinaviska arlei ne. For jenjförelseu med dessa

hafva vi genom Herrai- Eschricpit och Kröyer er-

hållit flera af de Grönländska arterna; h varemot

saknaden af Engelska exemplar varit oss en kän-

bar brist.

En af de fä, som i natnren flitigt studerat

Hololhurierna, och som bättre än någon af sina

efterföljare urskiljt och beskrifvit deras noidiska

arter, är O. F. Muller. Han var den föistesorn

riktigt begränsade slägtet Holothuria j, hvaii Linné

upptagit flera främmande former ''''*); och om alla

de arter hvilka han sjelf undersökt, beskrifvit

och låtit afbilda, kan intet tvifvel uppstå hos

dem, hvilka haft tillfälle att jemföra dessa be-

skrifningar och tio^urer med naturen. Öfver Skan-

dinaviens Holothurier, hvilka liksom dess sjödjur

i allmänhet, genom Muller blefvo vida bättre

kända än något annat lands då för tiden, har

också sedan dess nästan ingenting blifvit publi-

cerad t
''••"'•''); utan Muller's beskrifningar och figurer

*) 1 Prodromus Zool. Danicae upptagas 11 arter. Af
dessa liade Muller sjelf undersökt 8, hvilka seder-

mera beskrefvos och aftecknades i Zoologia Danica;
dock är en bland dessa, H. pciucillus ^ blott ett

fragment af en annan ar l. Af de öfriga trenne är

H Pentactes Tslnndsk, upptagen effer Llnnc' och
König: samt H. denudata och H. la^enain referens
Grönländska, upptagna efter O. Fabrfcius. Den sed-

nare är t*n Luceriiaria och den förras namn ändi a-
des sedermera af Muller sjelf till H. Icevis ^ sedan

han insett oriktigheten af att hänföra den till LiiNNe's

denudata j som är en Salpa. Jfr den Danska texten

till Zoologia Danica, pag. 2.

**) Endast Vahl tillade, i sista häftet af Zoologia Da-
nica, H. pellucidaj, samt Ascanius och Rathke, i

Icones Rer. Na t., H. iiitestinalis.
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tjente, ända långl in i serlnare tider, lill grund
för hela familjens kännedom, och hafva på detta

sätt, ofta missförstådda eller oriktigt tillämpade,

vandrat ur det ena arbetet i det andra, utan att

någonsin hafva blifvit reviderade i naturen.

Unoefär vid samma tid, som Holothuriernas

anatomi blef genom Tiede3ia>^''s ypperliga under-

sökningar noggrannare känd, började resande na-

turforskare att från de varmare hafven hem-
föra en mängd nya former; och snart erfors be-

hofvet af att bringa dessa under skiljda afdelnin-

gar, eller indela slägtet Holothuria i fleia min-

dre. Redan hade Oken, La:\iarck, Cuvier, Blai_\-

viLLE, och EscHscHOLTz böljat uppslälla flera så-

dana underslägten , då J.egefx utgaf en monografi

af hela slägtet Holothuria , hvai i han fcirdelar

alla dittills beskrifna aiter i 10 tribus, innefat-

tade under tre subgenera. Han tillstår sjelf, att

han blott sett ganska få af de arter han beskrif-

vit, och aldrig någon Holothuria lefvande; af

Nordiska artej' hade han icke ens sett någol kon-

ser vcradt exemplar, utan refererar sig uteslutande

till MtiixER och Fabricius, hvarigenom det ej kunde

undgås, att flera af dessa arter fingo en oriktig plats

i hans släglen. Riktigare klassificerades flera af dem
af Agassiz "'"')

; och kort förut hade Brandt ^^"^ åter

uppställt en ny klassiiikaliun, vida mei'a detaljerad

än någon af hans föregångares, och förtjenslfull ge-

nom logisk precision och skarpa karakterer. Men
äfven han hadealdi ig sett en lefvande Holothuria ,

ulan byggde, vid de Nordiska arteinas klassitika-

lion,

*) De Holollnn•ii^ (^i!^^;e^tatio inniigiiralis, Tiirici 1833.

**) Prodronit' d nne Monograpliie des Radiaires, Ann. des

Sciences t. VII ^18371

Prodromiis descrijUionis Aiiinialiini) a Mertfnsio ob-

scrvatonini
,
l^elrop. 1830.
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tion, hloll [)A \1 ill. ler's ( ci I Fabhicu l)eskri{niiii^;»r

och fioiii er; h vai ij^eiioni också niaiiga blaml dessa

inler ej lieller i hans sysLeni kininal fä sin lätla

plats.

Först i seJnai e lider hafva Hololhnriei aa i

Europas haf åler hlifvit foremål för nainiaie un-

dersökningar i naluren, i En<^land af Forbes ,

i Ilalieii af Det.le Chiaje •••••"). Dock synas dessa

författare icke hafva nog ainiiärkt dessa djurs

proteus-artade natur; u'ari har det gått deui såsom

det i början går hvar och en, som vill studera

llolothurierna. Man far el t eller flera exemplar

af en form, som njan förut ej sett och med svå-

righet kan refei era till andras beskrifningar ; man
utkastar deraf en teckning och besk rifn ing. Efter

en tid finner man pä ett annat slälle andia exem-
plar, som så afvika ej mindre från den förra teck-

iringen och beskr-ifningen , än från de spritlagda

exemplaren, i fall man har sädana (jvar, altman
knappt kommer atl länka på, att de kunna vaia

af samma art, intill less man småningoni, genom att

få se arttn Uiän^a gånger och under olika förhål-

landen, hunnit bliixa bv kaiit och förtrogen med
alla dess olika gestalL(.'r — hunnit uppfälla, om
vi så lå såga, artens tvp, och lärt sig igenkän-

na den i alla dess modifikationer. Sålunda finner

nian bland de många nya arter, denj Forbes uj^p-

slälll, visserligen ålskilliga, som synas vara goda

och väl grundade; men de flesta l)ero likväl

synbarligen på ndndre goda figurer eller korta

beskrifningar, gjorda för lillfäliet dels af honom sielf

*) Historv of Biitish Starfishes Tmd otlu-r Echinod r-

mata,'^Lond. 1841.
**) Meoiorie sulla Storia e Notoiijia deg ii A ni nia I i senza

Vcrtebre, 5 Vo!.

K K //var/. Handl 1844. ^
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dfls Jif andra, och sedan npptasnn sAs )m egna ar-

ler utan närmare jeraforelse med hans egna förra

beskrifningar och figurer at" mer ellei* mindre lik-

n;uicle former; andra åter bero på missförstånd af

MuLT.EP/s arter '••). Delle Chiaje beskyller man
för ungefär detsamma, och visst är åtminstone,

att hans beskrifningar och fitjurer sälliin räcka till

alt gifva något fullstrindigt begrepp om arten.

Hvad som, vid arternas bestämmande i denna
familj', tjenat oss till en säkraie vägledning än

något annat, har varit hudens mikroskopiska

undersökning. Vi hafva redan i föregående af-

handling redogjort för de allmänna resultaterna

af denna undersökning, och vi väga tro, att nå-

gon fullkomlig säkerhet i afseende på H(d(jthurier-

iias artbestämning icke står att vinna, förrän ai-

ternas beskrifuing äfven utstiäckes till de, ehuru

minuliösa och oftast alldeles mikroskopiska, dock

särdeles konstanta karakterer, h vilka hudskelettet

Jeuinar. Bland våra 14 arter gifves ingen, hos

h vilken det icke har en egen och karaklei istisk

form; och så mycket en långvarig och flitig öf-

ning numeia borde hafva lärt (xss, att med sä-

kerhet skilja mellan dessa få arter, så nödgas vi

*) Vid försöket, att bringa Forbes' arter och synonynii

i öfverensslämmelse med vår, har saknaden af En-
gelska oii«inalexeii) plar varit oss en kännbar brist.

Vi våga således icke utgifva alla våra reduktioner

af de FoRBEs'ska arterna för fiillkomligen pålitliga,

ehuru vi tro oss knappast deruti hafva gått för långt.

Då flera Asteriader och Echinider hittills blifvit,f(mna

vid viir.i kuster än vicl Englands, så svnes (iet oekså

redan af denn.i anledning ganska olioligt, att i Eng-
land, livarest flera af våra mest utmärkta Holothurier

(såsom //. tremula^ H. iiitestinalis Cuvicria sfjiia-

nff7t(i^ äfinu icke blifvit lunna, antalet af kända arter

dock i del hela skulle betydligrn öfverstiga vårt.
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dock äniui stundom, i synnerhet på spiitlagda

exemplar, anlita mikroskopets hjelp, för att blifva

fullt säkra på ai tbestämningariia.

Holothurierna (med uteslutande af Sipuncu-

laceaj, liviika, om de skola föras till Echino-

dei merna, åtminstone måste bilda en alldeles egen

familj, ocli h vilka vi här förbigå) sönderfalla i

två afdelningar: Pedata och Apoda Brandt.

a) Pedata.

Corpus instiuctum pedibus (tubulis sucto-

riis); respirationis organa interna evoluta, arbo-

resceiitia.

Alla våra hithörande arter hafva egna, inre

respirationsorgauer , i form af två, med en mängd
blåslika appendices besatta grenar , som, vid basen

nästan förenade, ut^å från kloaken i kroppens

bakre ända, samt genom ett slags mesenteriuni

mer eller mindre fäslas vid tvärmusklei nas in-

sida (fullk(jndigen fria hafva vi icke funnit dem
hos någon af våra arter). De yttre karakterer,

som för slägtenas åtskiljande kunna begagnas,

äro fötternas läge, samt tentaklernas antal och

form; och de härigenom bildade slägten äro så

mycket naturligare, som med dessa yttre karak-

terer öfverensstämma andia inre, såsom formen
af den broskartade kalkiing som omger munnen,
samt generationsorganets rör, b vilka i vissa släg-

ten äro enkla, i andra greniga. Vigtiga karak-

terer, i synnerhet för artskillnaden men till en
del gemensamma för hela slägten, lemna vidare:

Hudens beskaffenhet, soiri hos vissa

arter är helt tunn, i sammandrai>et liilslånd fiii-

skrynklig, och visar sig då undei- mikroskopet
glest belagd med fina och tunna kalkskifvor.

Hafva dessa någon uppsiigande del (krona), blir
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huden derigenuin hos vissa arter, för .ögat och

kilnsehi, besalt med slräfva prickar (l)lotL hos eii

af våra arter saknas i huden allt spår till kalk).

Hos amlra arter är huden tjock och fast, ofta

läderartad; den är då nästan alltid belagd ?ued

tjockaie och tätare packade kalkstycken, och blir,

allt efler dessas olika foini, hos olika arler glalt,

sträf eller småfjällig; hos slägtet Ciivieria sair.-

manvexa kalkstyckena till stora fjäll. Föiöfrigt

finnas mikroskopiska kalkstycken af en egen forni

ej blolt på sjelfva kroppens hud, ulan äfven på
munhuden, fötterna och tentaklerna; och den
mikroskopiska undersökningen af <lessa delar, h var-

till man någon gång nödgas taga sin lillflvkt , lem-

nar, såsom of van nänmdt, de säkraste af alla

karakterer.

b) Färgen, som hos vissa arter är ganska

konstan! , hos andra nier eller mindre föränder-

lig, samt dessutom efter döden ofta (örsvinner

ellei- ändras.

c) Hvad sjelfva k ropps fo i' men beträffar,

så kan denna hos vissa arter, efter det lefvande

djurets behag, förändras nästan i oändlighet, fiån

nästan khdrund till långsträckt cylindrisk eller

på midten insnörd, fiån Irind till femkantig,

o. s. v., hwlkel är nogsamt bekant för hvar och

en som observerat lefvande Holotlmi ier •••). Delta

gäller isynnerhet om de arter, hos h\ilka det

under huden liggande muskellagret är starkt ut-

veckladt; och det är också dessa arter, som vid

sina våldsamma konlraktioner så ofta spränga hu-

den och utkasla inelfsorna, än genom anus, än

*) Då vi shnulorn ujiplagit kroppsformen i art- eller

slni^l-kinak(ri'(Mi , menas således dermed blott den
form, SOM) djur. t i livila vanligen antar.



293

genom brisliiing af halsens hud eller något annat

lunnare ställe af ktoppsytan. Dereinot ges det

aiuiia arler, som under en tjock och styf, med
kalkstycken tätt belagd hud, blott hafva ett tun-

nare ocii svagare niuskc ilager ; hos dessa är krop-

pens form föga förändeilig, och de kuima icke

spricka.

De af oss vid Skandinaviens kuster funna

Holothurice pedatce j 12 till antalet, upptaga vi

under 5 släglen: Cucwnaria , Thjorddium Nob. ,

'Fhyone , Cuvieria och Holotliuria pr. s. d. Af
alla arterna förvaras exemplar i Lunds Zoologiska

Museum, älveiisojii, med få undantag, i Bergens

slads och Zoologiska Riks-Museum i Stockholm.

Ciuumaria Blatnv.

[Pe?it<icta GoLDFuss, JvEGf.r, Cladodactjht Brandt),

Corpus subovale, teres 1. obluse pentagonum.

Pedes majusculi, in ambulacra 5 longil udinalia

regulaiitei" digesti. 2^eutacula decem, fiondoso-

lamosa. Aunidus calcareiis oris graciiis (nec

sutsum nec deorsum in longiores piocessus pro-

ducius) Tubi ^ejutales siinplices.

Animalia cute crasså, durå, granulis, lami-

nis 1. squamulis calcareis ci assis dease inci uslatå.

48. CLicumaria frundosd (Gunner.) (Ta b. IV,

fig. ]):

ovato-qblunga
5 crassa , teres 1. subpentagoua,

ex rubro nigricans, piumeulo densissimo obducta

,

teulacolis c .ncoluribus, cute coriaceå , crassissimå,

duriusculå, glabrå, subjacenLe vaiidissimo muscu-
loruin st ra I o.

Extensa iuierdum bipedalis et ulira. Cor-
pus, collum et pedum latera teguntur iyranuUs

calcai eis irregularibus , diirornnbus {jiumcjiuLni per-
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foratis); tentacula laf!'.iiiis calcaieis irregulariter

elongatis, cribrosis, tnedio pleiumque latiorihus.

Holothuriajrondosa Gu^ner. Act. Holm. 1767,

p. 115, tab. IV, fig. 1—2. L. S. N. p. 1089.

IMtii.L. Prodi-. pag. 231. Cuvieria Bi.Ai>v. Pen-
tacta J-EG. , Agass. Dactjlota Br.

Zf. Pentactes Abildg. Z. D. lab. 108 fig. 1

—4. Yaht. ibid. tab. 123—127 (cum analomiå).

Sars, Besk i i fv. og laglt. p. 40.

An? H. Pentactes L. S. N. p. 1091. Zool.

Dan. lab. 3l , tig. 8 (junior?).

Ciicumaria frondosa Forbes 1. c. p. 209.

C. fucicola Id. ibid. p. 227,

An? C pentactes Id. ibid. p. 213.

An? Ocnus briuineiis Id. ibid. p. 229 (junior?).

Anm. 1. Holothiiria Pentactes L. är en art, soiii

måhända varit underkastad flera tvdningar än någon
annan Holothuria ^ helst dess korta diagnos ("tentacu-

lis denis, corpore qiiinqtiefariam vernicoso") kan med
hka skäl lämpas pä alla Cucnmarice. Härvid äi- att

märka, alt denna ait af Li.\>e' uppställdes efter ett

exemplar, som K6>mg sändt honom trän Island: Kömg's
originalteckning af detta samma exemplar copie-

rades al Miii.LER, och insattes i Zooloiijia Danica. tal).

31 tig. 8 (se Danska texten till 2 D., pa-. 2 och 121 .

Af denna tigiir beior således Li>\>e''s arl , men figuren

är tyvärr, såsom Muller sjelf säger, "maactelig och
svåil är att med vissliet hänföra den till någon be-

stämd art; troligen är den ock intet annat än en unge
af TI.frondosa (så fi amt annars denna ai t verkligen fin-

nes vid Island), i h vilket fall således namnet H. Pen-
tactes, som gjort så mvcken förvillelse, höv allde-

les försvinna. iMullkr föiklarar uttryckligen, att han
sjelf aldrig sett diMin;» art, utan blott känner den af

KÖMG S teckning; o( li det var ett misstag af Abildgaabd
f)cli Vahl, alt i de efter Miii.LERs död utgifna delarna

af Zoologia Danica upplaga det dubiö^^a namnet IT.

PtnliKtes för den stora och utiiiärkta art, som Gu>-
NtRi s, LrNNe' och Miji.i.m sjelf i sin F*iodromus kallat

H. fl ondosa ; livdk< l hafl till slutligt resultat , att både
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H. Pentactes ocli fvondosa i flera arbeten nutntra figu-

rera såsom ^'spccies duhice!^

Anm. 2. Af två helt små Holothuiier , funna vid

Englands kuster, vill Forbes bilda ett nytt slägte:

Ocnus , som egentligen skulle skilja sig fiån Ciicuma-

riuj genom färre fötter, bvilka i hvarje aml^nlacrum
sitta nästan i en enkel rad, samt en muskulös mage.

Men fötterna äro hos alla små Cucmnarice i piopor-

tion större och färre än på de vuxna, och hos de flesta

Cucumarice , så>;om Hyndmanni och sjel fva /ro/i <i?05/2 ^

är magen knappast mindre niuscniös än hos Ocni. O.

brunntus F. är efter all sannolikhet intet annat än en

liten unge af C, frondosa (det enda, som skulle kunna
väcka tvekan, är att tentaklerna beskrifvas hvitaktiga,

h vilket dock måhända kan vara en variation), ocli O.

lactms F. synes vara den lilla art, son) vi nedanföre

upptagit under namn af C. lactca.

Från FiniDarkeii (Vahl) förekommer denna
art ända ned till Katlegat; de llesta man finner

äro omkring folslånga; men arten kan blifva vida

större. Utom Skandinavien är den funnen vid

Eno^iand och Grönland. Hos oss vaiierar denna

art knappast; men undergår väl efter åldt-r och

storlek några förändt ingår , i det de yngre äro

mer 5-kantiga , och fötterna i proportion vida färre

och större. Små exemplar spricka sällan eller

aldrig; deremot behålla de större sällan inelfvor-

na, uian utkasta dem antingen ijenom anus eller

genom biistning af den tunnaie buden pä halsen.

Det ymniga, svarla pigment, som jemte en m 3^0-

keidiet slem betäcker hela kroppen, kan med
slemmet afgnidas eller aftvättas, hvaieHei en lju-

sare, brun eller lödaktig grundfärg skiner tydli-

gen igenom, i synnerhet på kroppens undre sida;

pigmentet färgar såväl vattnet sum fingrarna all-

deles svarta, b vilken färg envist siUer qvar.

De kalkstycken, bvarujed kroppens hud un-
der mikroskopet ses belä kl , Iialva hos denna
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as t (let e<;nii, al! .1^ b!utl bcsLA af uregelhundel

g\ 1 1 rade inassor. [ hudens vilersla lager finnes,

jemle det ymniga pigujentel , en mängd sådana

oregelbundna kalkk(;rn, större och mindre om
h varandra (Tab. IV, fig. 1), och h vilka vanligen

hafva en ojemii, finkorni^j; yla. Dylika finnas äl-

ven pä (ölteruas ocli halsens hud. Skifvan i föl-

lernas ända är rudimentär, och består olta af nå-

gra få, I unna ringar. Ordentliga, med hål ge-

nuiiibrutna kalkskitx or , liknande våra andra H(j-

lolhuiMejs, foj-ekonima För öfrlgt l)l)(t pa tenlak-

leina. Dessa äro, innanför det tjocka
,
sxarlapig-

menteL, (emligen tät! besaUa med dylika låni^-

slräckt.i stycken, som de på tentaklerna af C.

hictea (Tab. IV, fig. 6), men här lika ofli» räia

Som krok:a. Mot tentakL rji as sp« ts blitia de>sa

stycken grofre, Ljockai-e och äniiu mera oregel-

bundna.

49. Cucuimiriu (issiniilis Nob. (Tab. I
,

fig. 54,

Tab. IV, tig. 2):

brevis, crassa, hinc al bida, iilinc fusc • tinci.i;

tentaculis 8 majoribus, 2 minoribns.

LongiUido trilinearis (puUus?). LauiihcT cal-

careoe in (N)r])ore regulares, crassa^, foraunuibus

ill quincuncem desposilis, margine quasi inttr-

rnplcc; in tentaculis et pedum latei ibus elongatie,

irregulaies, medio latiores.

Vi e"a af denna art blott lie helt små exem-o
plar (från Christiansund), dit största 3"', det min-
sta knapi t 2"'; allu knrla och tjocka, med 8 störie

och 2 mindre tenlakler, uch med lotter, som äro

få o(di kunna lullkomliLiin indiiiiias. Tenlaklerna,

äl\cnsom en sl()i ro cMei min<[re di i .d" kroppen,

äro öfverdragna nu d i ti mörkbrunt pigment, men
for()rrigt ;ir (l,ur(t liyit ikligl. Oaktadt olikluten



297

i fiirg (icli i tenlnllei nas stoi lek , skulle vi knap-

past tvekat ait anse denna lilla forni för en unge

aF den föiegående, om ej en mikroskopisk under-

sökning af huden visat alltför stora olikheter''").

Huden ses neniligen under mikroskopet he-

la_£Kl, nn^elar sa tätt som på, figuren (Tah. IV, fig.

2), med tjocka, legelbundet perforeiade kaikskif-

vor; och mellan haleu sitter oftast en liten upp-

höjd
,

perllikt glänsande knöl. Tentaklerna ses,

ibland det tjocka pigmentet, tätt besatta med
kalkstycken, som alldeles likna dem på C. fron-
dosa; nieu likadana stycken finnas här äfven på
fötternas sidor; kalkskifvan i fötternas spets va-

rieiar mjrket till storlek, men är alltid mjcket
ofulländad, oregelbunden och med en mängd ut-

skjutande spetsar i kanten.

Vi hafva med de här beskrifna exemplaren

jemfört helt små un^^nv C. from/osa (5^"') , nien

funnit dessa färgade alldeles som de gamla; och

med 10 lika sloia tenlakler, samt deras hud be-

lagd med alldeles likad.ma, oiegelbundna kalk-

gyttringai' som de gaudas, blott något glesare och

mindre.

50. Cucumaria hictea (Forbes). (Tab. XI, fig.

55; Ta b. IV, fig. 3—7):
tota lactea, opaca, subcylindrica, utrinque

obtusa, transversim r ugosa ; cute crasså, glabi å;

pedibus niagnis, paucissimis, non relraliendis, in

singulo ambulacro in unicå serie flexuoså sitis.

Longitudo I pollicaris. Goipus deiise legitur

laminis calcaieis subovallbus, CEassis, margine
rioäoso-undulatfs j qvarum in medio foramina duo
ceteiis majora ovalia.

*) Af den likliet, som denna lilla arl föröfiigt visar iijed

löregåetide, hufva vi tagit anledning till namnet.
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Ocnus lacteus Fokbes 1. c. pag. 231 (fig. mala).

Blult vid kusterna af Bergens Stifl hafva vi

träfFal denna art, och den synes afven der före-

komma ganska sparsamt, ehuru när den tiälfas,

vanhgen flera fås tillsammans. Alla de exemplar

vi sett, hafva varit små, cylindriska, i hada än-

dar trubhi^t afrundade, i sammandi agel tillstånd

med åtskilliga mer och mindre markerade tväi-

rynkor; ju mindie de äro, dess tjockare och kor-

tare i f)roportion är kiop|)en. Fotteina mycket
stora, men fä, vanligen blott 8—10 i hvaijeam-
bulacjiim, och så glest alternerande, alt de stå i

en enda våglikt böjd rad; de kunna icke india-

gas, blott förkortas. Tentaklerna korta, nästan

oskaftade, till antalet 10, hvaral de 2 ofta äro

koitare. Hela djuret äi" alldeles hvitt.

Huden är tjock och fast, men musklerna sv-

nas ej vaia särdeles utvecklade och djuret spric-

ker aldrig. Munringen fin och tunn, bildad som
hos de öfiiga arterna af slägtet. Tarmkanalen
tjock, genast under munringen utvidgad till en

kort mage (ungefär som hos Thyone Fiisus), h\il-

ket likväl ingalunda synes bejättiga denna att

utgöra ett eget slägte. Respiratiunsträdets grenar

stora, ungefär af lika längd med den konliahe-

rade kroppen. Generationsorganer synes ej på
det dissekeiade exemplaret (unge?).

Hela kroppen t^ickes med tätt sammanpac-
kade kalkskifvor, af en, åtminstone bhind våra

arter, alldeles egen form (Ta b. IV, fig. 3—4). Ten-
takleina äro tätt besatla med oreoelhundna , inåt

krökta stycken (fig. (S), h vilka mot tentakhMnas

spetsar ölvergå i en ainian form, runda, hjuHika

skif\or (fig. '/); i sjelfva tentaklernas ytlersta fli-

kar ulskjuta vanligen ål dessa kalkskilVors ena

sida ännu några mindre hål (såsom på den ena



299

af de afbildiide skifvonia), h vilka intaga sjelfva

spetsen af fliken. Fötternas sidor tätt täckta med
kalkstycken (fig. 5.), som likna tentaklernas, men
äro mera regelbundna; kalkskifvan i fotens ända

är vacker, med stora hål, tunna mellanväggar och

ofulländad kant.

51. Cucumaria Hyndmanni Forbes. (Tab. XI,

fig. 56; Tab. "IV, fig. 8-14):
subcjlindrica, curvata, postice attenuata, s^riseo-

nitens, cute coriaceå, du rå, opacå, squan)is mi-

nutissimis scabrå; tentaculis pallide flavis; pedi-

bus longis, rigidiusculis, vix retrahendis, secus

ambulacra dense bisei iatis.

Longit-udo bipollicaris. vSquamulas corporis

subimhricatce ,
crassiusculoe, margine undulaloe,

foraminibus mimerosis in quincuncera disposilis.

Pedum superficies densissime legitur aciculis cal-

careis träns versim elongatis, curvatis, in medio

et utråque extremitate aliquantum dilalatis et

foramine pertusis.

C. Hyiulmamn Forbes 1. c. p. 2'?5 (fig. mala).

Denna i många afseenden utmärkta art hafva

vi funnit blott i trakten af Beriden, i synnerhet

i sjelfva Bergens Fjoid, hvarest den ej så sällan

erhålles, på betydligt djup och vanligen på skal-

botten, der den med (bttei na fäster på sig en så-

dan mängd större och mindre conchyliefra^men-
ter, att den deraf alldeles betäckes. Prof. Loven
bar funnit den i Bohuslän. Utom Skandinavien
föiekommer den vid Englands kuster, ty Forbes'

beskrifning, ehuru kon, lemnar knappt tvifvel

Öfrigt om att han haft denna art för Ögonen.

Ifiån Grönland hafva vi af Hen ar Eschricht och

KrÖyer erhållit tlera exemplar af en art, som
till hela hahiUis står dtnna mycket näia, men
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helt ohka.

ALPten bibehåller alltid samma habitus och

kan ined ingen annan af våra Förblandas. Huden
är ijock, fast och läderartad. men det undei lig-

gande muskellagret tunnt ; också ses detta djur

föi^a lörändia form, ablrig fullkomligen uträta

sig, och aldrig spricka. Vid dissektion finner

man, omedelbart under munriiigen, en liten,

kort och tjock mage, invändigt fållad som van-

ligt. Respiralionsträdets båda grenar äro ungefär

så långa som halfva kroppen, med tina smågre-

nar eller blåsor. Den s. k. Puliska blåsan tem-

ligen liten. Geuerationsoiganets rör långa , enkla.

Undei- mikroskopet visar hudens kalkskelett

hos denna ai t många egenheter. Ta b. IV, fig. 8
visar ett stycke af kroppens hud med en del föt-

ter, i föga mer än naturlig storlek ; torkas huden,

ser man redan med blotta ögoneu de fjäll hvar-

ujed den är belagd, äfvensom kalknålarne i föt-

terna. Fjällen på kroppen (fig. 9— 1 i) äro tjocka,

men ligga icke så tätt packade som hos Thjojie

RapJianus ; stundom täcka de hvarandra med kan-

ten, stinidom blott beiöra de hvarandra ''). De
långa fötterna äro tätare belagda med kalknålar

än hos någon annan al" \åra artt^r; di' kunna ock-

så knappast fullkondigen indragas, blott förkor-

tas eller förlängas, och i samma mån komma
kalknålaine mer eller min-lre nära hvarandra.

*) INläik värdigt är, alt iDan niidt ibland dessa tjocka

kHlkstyckcn slnndorn lirir nch (ier, fast lemligen säl-

lan, finner en ensam, fin och tunn skifva, med stora,

regelhimdiia bål och smala mellanväggar, ungefär

såsom skilvorna på kroppen af H. iiitestinalis (tab. I V,

tig. 31). Dylika finnei' rtian ätveii någon gång i krop-

pens hud hos föregående arf.
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Alla nAlaine (fi" 12, 13) äru krökta inåt, ePLer

foleijs luiidniiig. Öl\eist emot loteiis sptts sak-

nas fle båda hålen i ändarna (se fig. 12), nien

fbröfiigt är dessa kalknalais furin utinärkl kon-

stant. Skifvan i fötteinas ända (fig. 14) är nä-

stan alldeles rudimeiiLär, och består blott af en

eller annan, mer eller mindre fullständigt sluten

ring', med utskott i höiiien. På tentaklerna fin-

nas eii mängd tält packade tväisiycken , till

formen någorlunda liknande dem på fottei na , men
mycket mer oregelbuntlna, lakaellei- krokiga, med
flera bål njidtpå eller i ändarna o. s. v.; utåt

mot tentaklernas spetsai" äro de, som vanligl,

mycket mindre än mot basen.

52. Cucumaria elongata Nob. (Ta b. XI, fig. 56
b, Tab. IV fig. 14 A, 14 B):

elongata, utrinque atteniiala; cute (grisescente ?)

coriaceå, durå, opacå, sqvanns minutissimis sca-

bra^ pedibus basi conicå, rigidå, non retrabendå

suHultis, versus utramque corporis extiemitatem

seriem unicam flexnosam occupantibus.

L(jngitudo bipollicaris. Squamulae corporis

majnsculae, crassae, sed plei tnnque valde irregu-

laies et imperfectae, inleijeetis ubique minoiibus
et lenuioribus. Versus exlremitates pedum et in

tentaculis occurrunt aciculae crassae, subcylindri-

coe, extremitatibus 1. medio irregulai iter dilatatis

perforalisque.

Af denna art bafva vi biltiils blott sett tte

exeniplar, alla från Bohuslänska Skärgården, de
två bafva fi ån Ri^ksmuseum blifvil oss benäget

lånade af Prof. S. Loven, det tiedje af Prof. \.

Hetzius, som tagit det vid Fiskebäckskil. Af de

spritlagda exemplaren äro tvenne mörkgiåa, det
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Iredje och mindre är ljusare, nästéni som föregå-

ende art.

C, Hjndmanni är den enda af våra arter,

hvarnied denna har någon närmare förvandtskap;

dock skiljer den sig genom flei a egna karakterer.

Den är mycket mera långsträckt och smal än nå-

gon af samslägtingarne, och förlängd åt båda än-

dar, i synnerhet åt den bakre, som stundom ut-

löper i en smal spets. Fötterna fina men langa,

äro upphöjda på en konisk basis, som alldeles icke

kan indragas, knappt förkortas; de sitta tenjli-

gen glest, så att de blott midtpå kroppen bilda

tvenne rader i h varje ambulacrum, eljest blott

en enda, i zigzag böjd rad.

Under mikrosko[)et ses kroppens hud (fig.

14 A) täckt med stora och tjocka kalkskifvor,

men föga tätt packade och vanligen oregelbundna

eller illa utbildade. Mellan dem förekomma , här

och der strödda, mindre och finare stycken (se

samma fig. vid a, a), hvilka vanligen äro mer
ellei- mindre fyrkanliga, och nästan likna lös-

ryck la kronor ur skifvorna hos de arter der så-

dana Unnas. Den koniska basen af fötterna är

tätt belagd med liknande stycken son» kroppen,

så väl af det finare som gröfre slaget (dock äro de

tjocka skifvoina här finare och tätare genombor-
rade); den yttre, mera retraktila delen af fölen

omgifves deremot af föilängda, trinda, krokla

tvärstycken (fig. 14 B), som äro oregelbundet ut-

vidgade och genomborrade i båda ändarna och

stundom i midten. Här återfinnes således samma
grundtyp som hos föregående art, men vida min-

dre regelbunden. Liknande tvärstycken betäcka

äfven tenlaklerna, der de äro helt tätt packade,

men vida tjockare och grofre än på foUerna,

i synnerhel mol tenlaklernas basis.
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Tlifoniäiitni Nob. no v. gen.

Corpus subcjliiidricum, elongalum. Pedes
per [olani su j)erficiein magis 1. jninus sparsi, ila

lamen, ul secuiidurn series 5 longitudiiiales pras-

cipue aggregeiilur. Tentacula 10, frondoso-ramo-

sa, per paria approximata, quibus (an semper?)

inlerjacent Lolidem paria lentaculoi iim triplo bre-

viorum. Annidus calcareus oris sursam em i t ti t

processus decem elongatos, quorum alterni latio-

res bifidi. Tubi genitales divisi.

Animalia cute tenui, in contraclis rngnloså,

laminis calcareis 1. raris et tenuibus I. prursns

nullis. Tenlaculorum apices rete calcareo coJiti-

niio induti.

Genus in ter Cucumariam et Thjonein fere

iiilei medium , cum neuträ coii jungendum ; lenta-

cidorum numero et tubis genitalibus divisis ad

Holothurias pr. s. d. quodammodo accedens, an-

nuli oralis forma (Tab. XI, fig. 51) et rete cal-

careo tentaculorum conlinuo ab omnibus nostris

di versum.

Hit böra två arter, båda bland de mest va-

riabla af alla våra Holotiiurier.

53, Thyonidiam pelJucidum (Vahl). (Tab. XI
fig. 57; Tab. IV, fig. 15—17):

totum plerumque album, hyalinum; cute

tenerå, punctis minimis elevatis scabriusculå; pe-

dibus sat nun>erosis, per 5 series longitudinales

digestis; nonnullis tamen plerumque irregulariter

inlersparsis.

Longitudo nobis vix ultra bipollicarem ("5-

pollicaris" Vahl, "6-poHicaris" Flem.). Puncta
scabra, in corpore spaisa, sub microscopio osten-

dunt laminas circulares, teneras, regulariter per-

foralas foraminibus 3 - 4 in medio et 9— 12 mar-
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ginalibus; e medio singit corona hiifnilis, 3—4-

augiilnis.

Hi>h)ih{Lria peUiicida V^ahl, Z. D. tab, 135

(fig. mala). Ft.eming, Brit. Aiiiin. p. 483. Pi^n-

tacta J.EGER, Agässiz. Dactylota Brandt,

Cacumaria hyalina Forees 1. c. p. 221 (fig.

buna).

Pentacta Pentactes Örsd! 1. c. p. 74

Anm. Beskrifningen i Zoologia Danira är så korf

,

och figuren i synneihet så dålig, att vi knappt skulle

våga hänföra den till denna arf, om vi kände någon
annan nordisk, hvarpå den möjligtvis kunde passa.

Också hänföide Flemixg- hit den En;^elska arten, som
utan tvifvel är identisk med vår; och då FoRisES vil!

uppställa den som en ny art, skild från Vahls pclla-

cida, är det blott på den besynnerliga giund, att

denna sednare skulle vara alldeles glatt, ehuru det i

sjelfva Vahls diagnos hetei": "corpore inuricato." Be-
synnerligt nog har J.eger gifvit den en 6-kantig kropp
och 12 tentakler, ehuru Vahl uttryckligen säger att

den har 10; och genom ofu llsländigheten af Vahls
teckning har den slutligen fått plats i Brandts släyte

Dactylota j som har flngerlikt delade tentakler.

Ifrån Noidlandea (Vahl) föiekomiiier denna
aitända ned i Sundet, b varifrån vi bos Mag. Örstfd

seLt flera exemplar, bvilka äro rödletta till färgen

ocb (ill Ijabilus så olika de norrska, alt vi först ge-

jioni \\\ I k roskoplsk nndersöknl ns^ af btiflen kun fe

öfverlyga oss om bådas identitet. Vid Nurrska
kusten, bvaiest vi fått den på 30— 50 famnars
djup, är lien en af de sällsyntaste arleiiia. Den
spricker mycket oFla, ocb nlkaslai inelfvorna än

genom anus, an genom L)risining af balsens bud
o. s. v. Det är endast i Kfvande lillsläucj ncb

utspänd af vallen, som arten utmärker sig igenom

en glaslik i^enninskinligbet ; vid starkare saunnan-

drag-
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flragniiig, eller efter döden, anlar den vanligen

en opak, mjöl kli v it färg, liuden blir full af små
skrynklor-, och de små upphöjda, sträfva punkter-

na blifva knapf)ast mera märkbara h varken för

ögat eller känseln.

Under mikroskopet visa sig dessa sträfva

prickar såsom regelbundna kalkskifvor (Tab. IV,

iig. 15—17), med en uppstående krona, som
stödjes af 4 eller ofla blott af 3 korta och tjocka

fötter. Dessa skifvor stå så glest, att deras af-

stånd vanligen är 2—3 gani];er så stort som de-

ras diameter. Likadana och lika glesa kalkskif-

vor finnas på fötternas sidor, och i deras ända

en stor vacker skifva , med stora hål och tunna

mellanväggar, i kanten med långa utskott. På
halsens hud äfvensom på munhuden ligga kalk-

skifvorna mycket tätare packade, ofta så att de

beröra eller täcka h varandra. Sjelfva deras form
afviker föga från skifvorna på kroppens hud, utom
det att de vanliga äro mer kantiga eller utskjuta

i spetsigare hörn; men kronorna äro dubbelt så

höga, och variera med 2, 3 och 4 fötter, ehuru
det sednare talet är allmännast. På tentaklerna

öfvergå kalkskifvorna till ett sammaidiängande,
grofmaskigt nät, som likväl i sjnnei het nedemot
basen är mycket oi egelbundet och afbrutet. Detta

nät går icke ända ut i de finaste spetsarne, utan
slutar sig dessförinnan tvärt som en notkalf eller

ett nätlikt genondjrnlet fingerborr. Detta nät tål

likalitet här som hos följande art den ringaste

kompression, utan brister då i oregelbundna, af-

långa stycken, h vilkas ursprungliga sammanhang
lätt kan öfverses.

54. Thjonidiam commune (Forbes). Tab. XI,
fig. 51; Tab. IV, fig. 18—23):

K. F. Akad. HandL im 20-

1
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oblongnrn, flavescens, ore et tetilaculis ple-

rumque intense violaceis; cute tenerå, glaberri-

luä; pedibus niimerosis, eliam inter anibulacra

fere iibique sparsis.

Longitudo spilhamaea et ultia, Coi^poris ip-

sius supeificies prorsus destituta particulis caU
careis j quae iionnisi in tentaculis et peduni apice

occuriLint.

Cucumaria communis Forbes ]. c. p. 217.

C Driimmondii Id. ibid. p. 223.

Thjone Portlockii Id. ibid. p. 238.

An? Holothuria Fusus Örsd. i. c. p. 74.

Anm. Denna art är en bland dem, som förekom-
ma under de mest olika former. Det första exemplar
vi ei höllo, vid Bergen, liknade sa mycket Thyone FusiiSj

alt vi skulle hafva antagit det föi- denna art, om det

ej ådragit sig vår uppmäi ksamhet genom gulare fäi g och

en mycket slemmig (icke, såsom alltid bos Th. Fusus j med
en mängd concbyliefragmenler betäckt) yla. Först vid

exemplarets disseclion , afvensoin genom hudens miki n-

skopiska undersökning, fimno vi dess väsendtliga skill-

nader från Th. Fusus , och hade tänkt kalla arten TJij ont
inucosa. Ten ta klemas färg var mörkt violett, i spet-

sen ljusare, med brandgula punkter. Ett annat exem-
plar, som erhölls några månader sednare, hade hvita

tentakler och jlan alldeles icke slemmig. På dessa

exemplar, som dogo utan alt hafva utsträckt ten-

taklerna, anmärktes ej de 10 mindre. I liergens Mu-
seum förvaras Ivå andra exemplar, hvilkas yttre så full-

kombgt liknar Forces' figur af Cucumaria Di urnn/ondii j

all vi genast förmodade deias identitet dermed; men
del vaiade länge innan vi

,
egentligen först genom hu-

dens mikroskopiska undersökning, funno alt dessa exem-
plar också voro identiska med vår förut s. k. Thjone
mucosa / och vi märkte då snart också, att Thj one

Portlockii Fobbes måtte vaia samma art. INIunnens och

tentaklernas mörkt violetta färg är ännu på dessa exem-
plar njyckcl tydlig. Slutligen förvaras i Limds Zoologi-

ska MusiMMU ell par mycket stora exemplar af denna

art, (Vån Simdet, hvilkas yttre ful Ikomlii^en liknar

Cucumaria conununis Fördes; äfven här behöfdes mi-
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kroskopets hjelp, innan vi ens kunde förmoda dessas

identitet med den art, vi numera trodde oss väl känna,

i synnerhet sedan vi redan en gång förr blifvit deraf

gäckade. Först på dessa exemplar anmärktes de 10
mindre tentaklerna, hvilka dock troligen äfven funnits

på de mindre exemplaren. Del synes besynnerligt, om
en ai t, som på Engelska kusten skall vara allmän och
som blir så stor som denna, icke skulle vara anmärkt
af någon före Forbes. Denne förmodar sjelf, att den
stundom fått gå under namnet H. Pentactes hvilket

icke är osannolikt; under detta namn slodo exemplaren
i Lunds Museum.

Vid våra kuster är denna art en af de säll-

synlaste; vi hafva icke sett mer än de sex ofvan

nämnda exemplaren. De säkraste karakterer på
arten lemnar, såsom ofvan nämndt, hudens mikro-

skopiska undersökning. Hos alla våra andra Ho-
lothurier, äfven de, hvilkas hud kännes alldeles

slät och glatt, plägar dock ett eget krasande un-

der knifven, eller då ett tunnt lager af huden
prässas mellan två glasskifvor, alltid röja närva-

ron af kalk, redan innan man genom mikrosko-

pet hunnit derom förvissa sig. Här saknas der-

emot i sjelfva kroppens hud allt spär till kalk;

äfvenså på fötternas sidor, men i deras ända fin-

nes alltid en kalkskifva, ehuru mycket varieian-

de, än stor och mycket utbildad (Tah. IV, fig.

22), än helt liten, oregelbunden och nästan ru-

dimenlär (fig. 23). På munhuden och tentaklerna

finnas kalkskifvor (fig. 18—20), till formen tem-
ligen varierande, och försedda med en uppstå-
ende del eller kron;i, som vanligen har 4, mera
sällan blott 2 fötler. Mot tentaklernas spetsar

(öisvinna kronorna, och skifvorna sammanbindas
med hvarimdra, liksom hos föregående art, till

ett sammaidiängande, endast här och der afbiu-
tet, ytterst skört nätverk (fig. 21).
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Thy (j ne Okea'.

[PlirUopJiorns Grube).

Corpus lei es, subFusifuj lue ,
pedibus miimtiSj

per Lu'iam supLiiiciem inui diiuitt; spaihis, w^>\\ le-

ti aheudis, quasi fibriilosum. TeJitacithi 10, Fion-

(!oso-ia mosa (quorum iii uuslris lIikj fere semper

jeliquis lunge niinora, ruJi»jenLai'ia). Aivndus
calcareiLS oris obconicus, s. deorsiiiii (Jntus) ap-

pi iidicibus i O longis cunliimaliis. Tiibi f^enitales

sim jdiccs. Tciilacuia cuncremejilis calcareis jt ii'-

ticosis plus miiius leda.

Delta slägte, scuii bes> nnerh'g{ nog icke upp-

tagits b varken i J.igi rs eller Brandts s vslenu-r,

bör i del sednaie inrym nias bbmd H<'iuoioiJOiles

Sporadipodes , ocb der, jtinle foiegåtnde sb^gte,

])ilda en egen afdebjing, Dendrocliirotce , aDabig

med sbiglel Cladohihts bbmd Hcteropodes Sporit-

dipodes. Utom lulLeinas sUiUning o. s. v., iir i

s\ niierbet munringens lorm (Tab XI, fig. i

tielta sbigts.; alldeles egen ocli karaklerisrisk.

55. Thjone Fitsus (Mull.) (Tab. XI, Hg. 52;

I a b. Y, tig. 42—48):
rusiibrmis, ntrinque alleiniala, pallide bi nn-

iiea ; ciite piniclis niinimis elevalis scabi in>cid;i

,

f'a(?illime ru|)tå.

Longiludo 4— 5-pollicaris. Cntis siib nii-

cr()S(N)j)i<) dense legitnr laminis calcareis teninbiis,

qudiiLni jorainiua tufitnni sunt 4, el qnanim e

niedio sin<;il cobimna \erli(\dis, e ramis laiilmn

binis, snpra medium connalis b Ir^ibe liansvei-

sabi juncMis.

Holothiiria Fusns Mull. Z. D. tab. 10. fig.

5

—

6. \yn(ipta? Jt.ger. ThvuTie Agass. (n-m

H, Fusks D. Chiaje).
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HoIotJiiirid papillusa Ab!t.dg. Z D. I a b. 108,

fii^. 5. Synapta? J.eger. Thjoiie Oren. Agass.

FoRBES 1. c, p. 2,'j3. MilUeria John- t. -Mag. IN ut.

llisi, vol. YlL
Tiiyone Fusus Korek, Nyl. Magaz. f. Nal nr v.

vol. i V, Fasc. 111, p. 'i()3 , lab. 1 (rum analomia).

Aiinniiis 01 is caicareus = HolotJiurin Peni-

ci//iis NliiLi.. Z. D. lal\ 10 fi^. 4-. Pen t(/ctd yT.GKw,

[H. PeniciUits Delle Ciiiaje esl alia species

lujjus oent-i'is).

x\ n m. Eliiini d(Miiia ai t icke vJirieKM' sA iDvcket

soiii (Je båda fnreoilendc , hni" den tiock i^ifvit Hidcd-

r.it)^ tiil Miån^a förvexlingai-, äfveiisom till tiiycket sy-

sieiDHtiskt hrvderi. Dess fötttr ai osåfina, alt Muller
knapj)t insåg (leras verkliga natni-, ulan biott beskri[-

vei- dem soui ett ludd. J.eger kom härigenom alt he-

tvifla liilvaron af verkliga föttei-, ocls arten rangerades

bland "'species Synaptis cognatce /'' bvilket sedan synes

liafva förledt D. Chiaje*), att antaga som synonym med
Mullers H. Fusus helt annan ait, som tyckes sakna

fötter iiien nr taggig a!" liåida pjipiKer. Der<ino' an-
log re'ian Cuvier, att rl. Fusus hörde till den aldeinmg
som Oken sedan kallat Thj-oiie. ycken förvirrin,^ har
sedan också våtlats dei igenom, att AnfLDGAARD, som
erhöll samma ait frän Färöarne, i Zoologia Daniea
beskref och aftecknaile den under elt annat natini, fl.

papillosa , hvilken sedan öfveralif råif ilgurera som egen
art oc!i i fb ra olika sliigten, oakladt knappast något
tvifvel kan ega mm om dess identitet med //. Fusus.

Tdl H. papillosa blef denna art också, nar den latms

i England , hän förd.

Af alla våra ai tei' spiicker denna lättast, och det är

»^ästun omöjligt att kunna bevara elt helt exemplar.
Den ntkastai- inelfvorna aldt ig genou) aniis, utan sj)ric-

ker vid halsen eller på andra ställen, ofta flerestäcies

på en gång, och nttömoier ofta i ett ögonl)lick allt

innanmätet. Ej sällan brister den sålunda, redan in-

nan man falt den upp ur vattnet, och man fåi- blott

ii[)p IVagmentei-, hvardjland den långa, eget foitnadc;

Mem. tom. Ill, pag. 67, 70, tab. 35, fig. 11.
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munringen med tentaklerna i synnerlict ådiager sig

uppinärksaralieten. På samma gång och ställe, som
Muller erhöll sin H. Fusus j fick han äfven en sådan

lös, utkastad munring, och denna blef hans H. Peni-
cillus/ ehuru lian sjelf misstänkte att det var mun-
apparatet af" en Holothuria j föll han dock aldrig på
den tanka att undei söka dessa delar hos H, Fusus j

och hos sina andra Holothurier kunde han icke finna

något liknande. D. Ghiaje har i Medelhafvet funnit

en art af Thyone*) , och anmärkt likheten mellan dess

munapparat och Mullek's H. Ftnicillus^ hvilket namn
lian således vill behålla för sin art; men beskrifningen

och figuren, isynnerhet munapparatets form, visar att

denna icke ör identiskt med Mullers H. Fusus j såle-

des icke heller med hans Penicillus.

Längs vestra kusten förekommer denna art,

från Bohuslän (Lovén) åtminstone till Bergen, på
betydligt djup och vanligen på ska I botten, b var-

est den med sina talrika fötter fäster på sig en

sådan mängd små conchyliefiagmenler, att den

ofla synes deraf alldeles betäckt. Nästan inqen

af våra arter kan så förändra form, eller så be-

tydligen utsträcka eller sammandraga sig, som
denna; också spricker den, såsom ofvan nämdt,
lättast af alla.

Under mikroskopet ses kroppens hud tätt

belagd med kalkskifvor, h vilkas vanliga forn) är

sådan som på tab. V, fig. 42—43. Fötternas

sidor äro tätt belagda med kalkstycken af en an-

nan form (fig. 46), och på tentaklerna förekom-

ma de under tre olika former; dels regelbundna

skifvor, med en uppslående del ungefär som på
kroppens kalkskifvor (lig. 45), men inblandade

med dessa förekomma rimdade, lint greniga, lik-

som hopgyttrade stycken af helt annan form (fig.

47), och slutligen antaga alla kalkstyckena emot

*) Mem. tom. Ill, pag. ()8, 70, (ab. 35, fig. 1— 3,
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tenlakiernas spetsar en annan, ganska egen skap-

nad (fig. 48).

56. Thyone Rapharius Nob. (Ta b. XI, fig. 58
-59; Tak V, fig. 49—55):

cuivata, anlice crassa, extremitate poslicå

subito altenualå, elongalå; cute crassa, clurå,

scabrinsculå, albescente.

Longiludo 1— l|-pollicaris. Corpus himinis

calcareis imbricatis subsquamosum ; la minas fora-

mini bas numerosis in ([uincuncem tlisposilis cribro-

sse, in corpore crassce, arctissime imbricatae et vix

(lislinguendoe, niargine quasi abrupto; in caudå ma-
jores, ]axii>res, margine undulalo, tenuiore. In len-

tacidis occLirrunt concrementa calcaiea, ramoruni
frondosoruni 1. arbusculorum furmam mire seniu-

iantia.

Denna art är en af våra sällsyntaste, blott

funnen några få gånger utanför Bergen och Chri-

sliansund, på 40—50 famnars djup. Dess egna,

framtill tjocka, baktill i en lång spets afsmal-

nande form skiljer den latt, redan vid föista på-

seeudet, fi ån våra andra Hoiotburier •'"). Då djuret

lefver, ser man den smalare ändan af kroppen
of(a, ehuru småningom, föräudia foiin, böjas

och krökas på mänga olika sätt (alldeles rak

bäres den knappt någonsin). Deremot förändras

den tjocka delen af kroppen föga till formen;
blott någon gång får den rnidtpå ett djupt veck,

så att hela kroppen blir liksom dubbelviken, med
båda ändarna närmade h va rand ra. Den spric-

ker sällan, och knappast ulom upp vid halsen,

der huden är tunnare. Stundom ser man några

*) Af denna form, som i synnerhet då tentaklerna äro

utslagna ger djuret en slags likhet med en rädisa,

hafva vi tagit anledning till namneU
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inelfvor, likson) gfciioiii elL Ijiäck, tränga i;eiioni

del luniiare muskel lagret och bilda en sack mel-o
lan (lella och huden, hvilken är starkare och

svårare att sönderspräns^a.

Hudens mikrosk(;piska undersökning visar hos

denna lilla art manija egeuljeter. Kroppens kalk-

stycken äro tjocka, inbäddade i huden och så tält

packade, att de taklegellikt läcka hvarandia och

således slå på ölVergåiii^^en till verkliga fjäll ; hela

denna fjäll betäckning bildar en sammanhängan-
de fast och kompakt massa , i synnerhet på kroyj-

pens midt (Tab. V, fig. 49), hvarest de enstaka

fjällen (fig. 50, 51) knappt utan svårighet låta

sig åtskiljas. Slörie, med tuimare kant (fig. 54)

och mindre tält packade (fig. 53) äro fjällen på

sljerten. På fölteinas sidoi- saknas allt spår till

kalkstycken, och i deias ändar tinnes, i stället för

den väldiga skifvan, en högst oregelbundet for-

mad, 8— 9-strålig sljeina (tig. 52). På tenlak-

lerna förekom n)a, glest och utan ordning sli öd-

da , särdeles egna och vackra, greidga bildningar

(tig. 55), ofta hknande bhiden af vissa- Ornibun-

kar o. d.

Cuvieria Peron.

{^PsolUS Okkn.).

Corpns breve, hilere superiore ab iidViiore

valde diverso; utråque aperturå sursum verså.

Dorsum convexum
, durum, squamis calcareis [)lus

minus distiuctis ind^iicalum, absque pedum ve-

stigio; venlei- planus, mollior, a laleribus abruple

limilalus, pedibus marginalibus cinclus. Tenta-

cuhi 10 irondoso-i amosa , coUo molli, colorato,

inlerne abruple limilato elevala. ylnruilus cal-

careiLS ovis gracilis. Tubi i^e/iitci/es simplices.
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AUj såsom niistiiii alia nvcue (öifaUare, al-

skilja Holoihuria Pliantaims och scjuainata i två

olika släi;leii (ocii karaktei istra (itL ioi i a, säsvjui

Brandt: "cule inolir) är LjcUioeii oiält, då båda

i alla väse^dlIi^^a karaklejer orverenstäoinia uch

i sjeHva verket slå h varandra så nära, alt un-

garne lält kunna forvexlas r)ch äfven blirvit for-

vexlade, h varom mera nedanföre.

57. Cuvieria Plunitapas (Strussenf.j:

subcylindi ica ,
crassa, ulråque extt emitale

elevalå, posleriure conieo-acuminalå ; cute fuscå

(1. pallide tia v icanie) , crassissin)å ,
S(juands sid)itn-

meisis dense gianulosis i lijbjicatå ; al)domine co-

riaceo, leliagono, [)edibus circa niarginem et in

serie longi tudinali media silis.

LongiUklo niaxijiia circiter sjDilbamoea. Junior

depressa, tlavicans, squands longe majoiibus et

magis confij)icuis, ia^vioiibus; abdomine lalioie,

rolundioie, cule laevi, punctis minnlis elevalis

sub lente dense oblcclå, pedibus lantum margi-

iiahbus.

Holothuria Phantupits Struss! nffj dt AcL
Holm. 17()5, p. 'i56, lab. 10. L et Auctorum.
Mur.T.ER Z. D. lab. 112, 113.

CuvieriaPlumtapiis Blain v. , Fi.fming, Johnston.

Psohis Plumtapus Okkn, J^eger, Brandt, Agas-
SIZ, FORBES ef c.

En mycket allmän och välbekant arl , som
i Kallegat och Sundet är vida aUmännare än vid

Norriges vestkust. Så olika denna och foijaiide

art äro som vuxna, så iika äio båda som suiå

(U tun» och iierunder), i hviiket lillstand de
ganska Lätt kunna förblandas; ja det är sanno-
likt, alt Mullers (ehuru icke FABRicn) Holotliuriu

squaniata inlel annat är än ungen af PliautapuSj
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Ilvarom mera vid följanJe art. Bada äro till

Färgen blekt gulaktiga, till formen mycket för-

änderliga, dock vanligen alldeles nedtryckta och

platta; och båda hafva lika tydliga fjäll, samt en

bred, rundad och tuini bnksåla, med slät yta

och fötter blott ikring kanten. Det enda osvik-

liga skiljemärke, som vid denna ålder finnes mel-

lan båda, är: M hukslxhin hos C. P/iantapus aUlitV,

innan den begynner blifva tjockare och rynkig,

ses, åtminstone under mikroskopet, tätt beströdd

med små runda, u[)[)höjda punkter (kalkskilvor),

som snart torka och blifva hvita — h varemot

vi hos C. squamata aldrig funnit spår till sådana

förrän under mikroskopet, hvarest de visa en helt

olika form än hos C Pharitapu.s, Väl sakna ryg-

gens fjäll hos m\^'i\Vi\Q i\{ C squamata 'dWi s^^v till

granulering, och buken allt spår till fötter längs

midten; men späda ungar afC PAa//^c/y??//5' finnas,

hos h vilka ännu båda delarne saknas. Under
tillvexten förändrar sig C. squamata föga eller in-

tet; hy diYemol C. Phantapus smlnunoQiji utvecklar

sig till en form, ganska olika ungens. Dess färg

blir vanligen svartgrå som en Rättika, ehuru några

indi vider äfven såsom vuxna behålla den blekgula

färgen; dess form blir högre, med spetsigare än-

dar; dess buksåla smalare och mera fyrkantig;

dess fjäll blifva mera granulerade (besatta med en

mängd små upphöjda punkter), men i proportion

tunnare och mer nedsänkta i den tjocka huden,

så att de slutligen knappt förrän skinnet torkas

(då de öfverallt blifva tydliga) kunna urskiljas

på kroppens midt, utan blott mot båda ändar;

buksålan blir tjockare, mera läderartad och skrynk-

lig, h varemot de små kalkskifvorna på dess yta

upjdiöra alt synas. En god figur af den ynqre

C. PluuUapus finnes i Zool. Danica, tab. 113 fig.
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a—c; och exemplar af ungaine, jeinle fullstän-

diga öfveigåiigar iVån ilen helt lilla C. Phcuitapus

till (len vuxoa, äfvensom ungar af den rätta C.

scjuamata j föi vai as nu i Lunds Zoologiska Museum.
Kioppens fjäll visa, under förstoring, all-

deles samma byggnad som hos följande art, och

äro endast vida tunnare, mera nedsänkta i den

mycket tjockare och mera läderarlade huden,
tätt tryckta till h varandra, samt bära på sin

yta vida större och tahikare granula. Buksålans

kalkskifvor likna alldeles dem på kroppen af

Thjone Raphanus (se ta b. V, fig. 50, 51), och

ligga temligen lätt, så att deras inbördes afstånd

är ungefär lika med deras diameter. Fötter-

nas sidor sakna kalk; ändplåten (lab. IV, fig. 34)

är ovanligt stor och regelbunden. Så väl mun-
huden som halsens hud sakna alldeles kalkstyc-

ken; men på tentaklerna finnas skifvor, någor-

lunda liknande dem på följande arts tentakler

(se lab. IV, fig. 40), och mot tentaklernas spet-

sar afvika skifvorna irån de andra blott genom
smärre, mtn talrikare hål; alla hafva tunna mel-

lanväggar, nästan reguliera och lika stora hål,

samt ofulländade kanter.

58. Cuvieria squamata (Miir.L. ?) (Tab. IV, fig.

35—41):
pallide fla vicans, depressa, superne imbricata

squamis mag n is, crassis, nudis, laevibus I. gra-

nulis minulissiinis raris adspersis; abdomine ovali

,

cute laevissimå, glaberrimå, pedibus tantum mar-
ginalibus, sempe!- (etiam retractis) prominidis.

Longitudo tripollicaris, latitudo U—2-pol-

licaris.

Holothuria squamata Mull. Z. D. tab. 10
fig. 1— 3? (junior, forsan tamen potius pullus
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picecetlenlis ; non Fabricu Fn. Gr. p. 356,

quae est species dis lind a '•')). Cuvieria Fehon,

JiEGER el omn. Auctt. st^fpi.

Cuvicrid scjuamata Koren Nyt M;j2;az. f. Na-

tur v. Tom. IV, fitsc. 3, talj. 2 et 3 (cuni an.i I (jin ia).

Anm. Det nr sannolikt, att Mullers H. squa-

mata j som ligger till giund (ör ».enna art tios nila

följande författa! e, icke är annat än ungen af H.

Fhantapus (jfr livad som vid denna ait blifvit an-

mäi-kt), och att den Holothuria ^ för hvilken vi liar

bibeliåliit detta namn, och som först Ixskrefs p. a.

st. i Magazin for Natiirvidenskaberne, egentligen är

en ny art, egen för Non iges vesfknst och som all-

deles icke finnes i Kattegat Det \ore dock ma-

*) Denna art torde passande kunna kallas: C. Fabricu.

•

lala, depres^a, stqx-i ne im!)ricafa sqnamis lalis, craSNis,

graniilis mngnis confluentibMS omnino tectis; abdomine
ovali, cnte crasså, riigoså, pedibirs lantiirn margina-
libiis, cuti crassaj, dum retrahuntur, [irofiinde im-
mersis.

Longitudo ti ipollicai is et ultra, latiludo bipollicari-»-.

En mycket ulmärkt art, hvaraf ett torrt exem-
plar föl varas i Lunds Zoologiska IMusrum, och elt

annat, Sj)iillagdt , ei hållils af Prof. EsrHRic;!T. Detta

sediiare exemplar har, besynnerligt nog, liksom det

af Fauricius beskrifna, på buksålan bakoui midten

en allang öppning, son» dock knappast torde vara

naturlig.

**) Sedan det ofvanslåencJe nedskr( f"s, har denna vår för-

modan öfveri;åtl (ill visshet. I Danska Vidensk. vSelsk.

Skrivter, ():le Bandels lörsla Flalte (för I8U9-U)\
png. Ill ff., lemnai- nemligen O. FAnRicius en u»ärk-

värdig upplvsnini; oni tillkomskn af den fmur af

ungen till C. llinnlaj)us (Zool Dan. lab. 113. fig.

a-d), hvilkri) \i ofva n före om nämn t och beröm t som
IrogiMi. I n.inska texten till Zoo/oi^ia Dan/ca an-

nnirker I\Iui,m-r (pag. 4(f'; att de figtner af lian*» fl-

S(/it(/ni(/fii , som på tal). 10 lorekouuna, äro ofull-

komliga, (u 11 alt han sedermera, <lå dessa llijurer

redan vimo sliickna, fatt lilhälle alt >e djiu-et i fiiH-

slaniligare ulvcckl.idl skick, ocli der<ller lålil taga
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hända mindre lämpligt att dei föi e utdömma namnet

scjuamataj som föiofi igt så väl passar till derma ai t, och

numera aldiig bör kunna gifva anledning till något

misslöVstånd.

Kusterna af Bergens Siif! äru det enda sUilie

der vi träffat denna utmark la art; alltid i de

en bättre teckning, hvilken han vid ett annat till-

fälle ernade låta trycka. Abildgaard, som efi er Mul-
lers död fick i uppdrag att forisätta Zoologia Da-
nica, fann bland hans efteilemnade papper denna
teckning, men ansåg den (ganska rikligt; för att vara

en un^e af Fhanlapus och ntgafden som sådan i tredje

häftet af Zool. Dan., på anförda slälle. Häremot pro-

testerai' nu Fabricius formligen, och förklarar, att den-

na figiu" (hvilken han tydligen igenkännei- sig hafva sett

hos Muller) just är Mullers "bättre och fullständi-

gare f:\t^y\Y H. sfiuamata och ingen annan. Häraf
följer obeslridligen , alt Mullers squamata intet an-

nat varit, än ungen af Phantapus. Mullers egna

ord i Danska texten till Zool. Dan. (pag. 41) äro:

"jeg betiyttede mig af det Öjeblik, i h vilket dette

seendrsegtige Dyr fuldkommen havde udviklet sig,

og lod gjöie en fuldstaendigere Tegning , som altsaa

föl st ved en anden Leilighed kan udkomme. Af alle

Holotliuj'ier naermer dens Skabning sig mest till Fhan-
tapiis

,
og dennes spaede Ungei- vil venteligen have

megen Lig hed med vores squamata (sic!); - - - dog
synes de tydelige og hvidprikkede Skjael, foruden

andre Maerker, at kunne ti Istraekkeligen skille dem fra

hverandre." Häraf ses således, att Muller sjelf re-

dan begynte misstänka verkliga förhållandel. (Obs.

Soin förut anmärkt, är en af skillnaderna, mellan

ungarne af vår C. squamata och C. Phantapus just den,

alt på de förras fjäll icke finnas de "hvita prickar,''

som MiiLLER anmärker på sina ungai", och hvad de
"öfriga karaktererna" beträffar, så menas dermed
egentligen de 8 tentaklerna hos squamata^ hvilka

blott bero på ett fel i observationen), O. Fabri-
cius, som från Grönland k ände den stora

,
fjälltäckta

arten (C Fahricii Nob.), drog deremot ej i betän-

kande, att dermed förena den lilla af Muller beskrif-

na , hvilken således nödvändigt måste blifva skild

från Phantapus,
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inre fjurdarne, på klippig eller stenig botten och

betydligt djup, 40—50 famnar och deiöfver.

Musklerna under huden, som hos föregående art

äro utomordenlligen utvecklade, äio här ganska

tunna och svas^a. Också ses denna art fö^a för-

ändra form; den kan dock ej obetydligt uppskjuta

båda öppningarna, äfvensom den, lösryckt från

sitt fäste, plägar mer eller mindre inrulla buk-

skifvans kanter. Spricka kan den icke.

Tab. IV, fig. 35 visar ett af ryggens fjäll,

tre gånger förstoradt; de få och fina kalkkorn, som
äro strödda på dess yta, äro såväl på C. Phan-
tapus som på den Grönländska arten ojem förligt

talrikare och större. Buksåhins hud är i alla ål-

drar fullkomligt slät och glatt och temligen tunn,

men seg och fast, liksom tendinös. Ehuru loupen

lika litet som känseln deri kan upptäcka minsta

spår till kalk, visar den dock under mikroskopet

en mängd tunna kalkskifvor (fig. 39); emot buk-

sålans yttre rand ligga dessa så tätt, att de nästan

betäcka hvarandra med kanterna, äfvenså ligga

de tendigen tätt längs medellinien, men mellan

medellinien och sidoränderna finnas stora sträc-

kor, på h vilka allt spår till kalkstycken saknas.

Fötterna bära en stor och tjock kalkskifva i spet-

sen, men ingen kalk på sidorna. På munhuden
finnas inga kalkstycken, men väl på tentaklerna,

af olika form vid deras basis (fig. 40) och ut

emot spetsarne (fig. 41).

HolotJiuria pr, s. d. J.^:ger.

Corpns suhcylindricura, extremitatibus ro-

tundatis. Pcdes sparsi, retractiles, inferne nu-

merosioies, snperne magis rarescunt 1. in formam
papillarum conicaium abeunl. Os obliquum, sub-

inferum, cinctum teiitaculis 20 brevibus, in
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serie duplici alleinanlibus , apice pellato-ramosis.

Anus circularis. Amiulus calcareus oiis gracilis.

Tubi genitales raaiosi.

59. Holothuria tremula Gunn. (Ta b. IV, .fig.

24-27):
superne convexa, inteiise rosea, papillis co-

iiicis obtecla; inFerne pallidior, planiuscula, pe-

dibus pieiisque secundum series duas laterales

digestis; cute tendiiieå, crassa; proecipue in su-

periore latere.

Longitudo pedalis et ullra. Laminie culis

calcareag, tenerae, angulatae; foramina 4 in medio

ceteris longe majora, quoi um dissepimenta in cen-

tro lamince cruceni exacte formani; corona ver-

licalis quadrangularis, e medio laminoe surgens.

H. tremula Gunn. Aet. Holm. 1767, pag.

11^, tab. IV fig. 3 (mala). Linn. S. N. pag. 1090
(excl. sjnon. Bohadschii). Ascanius et Rathke,
Icon. rer. nat. tab. 44 (fig. -bona).

H, elegans Mull. Z. D. tab. 1—3 (fig. bona),

et Aiiott. sequ.

Anm. Muller förklarar sjelf med besfämdliet

GuNNERi ocli LiNNes H. tremula för synonym med sin

H. elegans^ ehuru han ej drog i betänkande att ändra
namnet, liksom han på flera andra ställen visar myc-
ken benägenhet att utbyta LiNNe's namn mot andra,

som han ansåg mera passande.

En vacker och välkänd art, som alltid bi-

behåller samma habitus och icke kan med någon
annan förblandas. Små exemplar, som sällan

träffas, äro violetta till färgen. Denna art utskju-

ter nästan alltid före döden inelfvorna genom
anus. 1 de Norrska Fjordarne förekommer den,
ehuru vanligen sparsamt, från Kattegat åtmin-
stone upp till Ghristiansund, och fås oftast på ett
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djup aF 30—50 famnar. Arten synes vara egen

for Skandinavien.

Tab. IV, fig. 24—26 visa kalkskifvo) nas

foim på kioppen af denna artj fig. 27 sjelfva

kronans S[)eLs, starkare förstorad och sedd ofvan-

från. Fötternas sidor betäckas af likadana kalk-

skifvor som kroppens; men under dessa förekom-

mer ännu ett temligen stort antnl tväiliggande

siycken, hvilka i det närmaste likna dem på ten-

taklerna af följande art (se fig. 33), men vanli-

gen utlöpa meia spetsigt åt båda ändar. Afven

på ryggens knölar ses dylika, ehuru fäire, un-

der ka Ikskifvorna. Den stora skifvan i fotens

ända liknar den hos följande art; äfvenså ten-

taklernas kalkstycken (se fig. 33). Pä lentakler-

nas skaft kunna de taliika kalkiiålarne , när kau-

slikt kali påslagits, urskiljas redan med blotta

ögat sasouj fina strimmoi-, latast midtpå skaftet och

glesare både mot spetsen och basen.

60. HoJutJiuria intestiuaJis Ascan. et Rathre
(Tab. IV, fig. 28-33):

teretiuscula
,

mollis, cute tenerå , flaccidå

(conlraclå rugosissimå) ; griseo-albicans , tentacu-

lis lateritio-rubris; dorso a ventre vi\ distingu-

endo, nisi pedibus longe paucioribus.

Longiludo spithama?a et ultra. Respirationis

organa interna peiquam insifjnia, vesiculis maxi-

mis conflata. LamiUce calcareae cutis tenerfe,

circulares, foramine centrali niajori, 8—9 paullo

minoribus cincto, corona verticali quadrangu-

lari aucla^.

//. iiiti stiruilis Ascan. et Ratiike, icones rer.

nal. Fasc. V, jiag. j, lab. 45 (fig. bona, ana-

tomia rudis).

//. mollis
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H, moJHs Sars!, Beskr. og lagt t. pag. 40.

é Från Finmarken (Loven) förekommer denna
art ända ned till Bohuslän, och är på många
ställen vid Noriiges vestra kust den allmännasle

af alla Hololhuiier; öfveiailt tväftas den i fjor-

darne på lerboUen , och ett djup af vanligen 30
—40 famnar. Af 100 exemplar behåller k nappt
ett enda inelfvorna, ulan utskjuter dem genom
anus; först det stora respirationsträdet och sedan

tarmen.

Huden är tunn, slapp, i sammandraget till-

stånd full af rynkor. På kroppens ofta sida sak-

nas fötter nästan alltleles, eller finnes blott en

och annan strödd; deipå följer foist på h vardera

sidan en temligen tydlig, dubbel, alternerande rad

af föttei*, och på undersidan sitta de sedan ore-

gelbundet, vanligen temligen tätt strödda. Alla,

äfven de få som sitta på rvggen , hafva sugskifvor

i Sj:>etsen, och några outbildade fötter eller knö-

lar, såsom på föregående art, finnas här knap-

past; derigenom är skillnaden mellan kroppens

öfra och undra sida mycket mindre tydligt ut-

tryckt, och vid första påseendet nästan omärk-
lig. De inre delarne afvika föga från föregående

art, utom respirationsträdet, som utmärker sig

genom utomordentligt stora , rundade blåsor, vida

större än på någon annan af våra arter. Gene-
rationsrören teo:elfär£!ade.

Under mikroskopet ses kroppens hud (Tab.

IV, fig. 28, 29), äfvensom fötternas sidor, tätt

belagd med cirkelrunda kalkskifvoi* (fig. 30— 32).

Kalkskifvan i fötternas spets är stor och temligen

oregelbundet genombruten med talrika hål. Ten-
taklernas hud (fig. 33) betäckes af tvärstycken,

socn ligga någorlunda ordnade i rader, och likna

K V. Akad, Handl 1844. 21



ved huggen af björkgrenar eller dylikt. Pa skaf-

tets raidt äro de tätast, och ligga der packade på

hvarandra ungefär som en vedstapel; mot ändan

af tentaklerna äro de glesare, äfvensorn smalare

och något inåt krökta. Figuren är tagen af ten-

taklernas skaft, pu ett af de ställen, (lerstyckena

sitta glesare än vanligt. Dylika kalkstycken he-

täcka äfven, ehuru något glesaie, trakten mellan

tentaklerna och munnen.

b) Apo cl a,

Tubuli suctorii et respirationis organa in-

terna nulla.

Sjnapta Esciisch.

Corpus elongatum, vermiforme, pedibns (I.

tubulis suctoriis) omnino destitutnni. Cutis le-

nerrima, ope ha mulorum bi-uncinatorum , basi

articulatorum alienis corporibus pertinaciter ad-

hesrens. TentaciiJa 12, simpliciter pinnatifida.

Åtskilliga exotiska arter synas, att dömma
af beskrifningarna , afvika från de här såsom ge-

neriska uppställda karaktererna , rnen böra då utan

tvifvel afsöndras från det egentliga slägtet Synapta.

Vanli£[tvis heter det vid beski ifnintjen af detta

slägte, att här i stället för de andra Holothu-

riernas sugrör eller fötter, finnas hakar i hutlen,

h varmed de häfta fast vid andra föremål; men
dessa hakar motsvara, såsom redan ofvanföre visadt,

ingalunda de Öfriga Hulothuriernas fötter, utan

kalkskilvorna i deras hud.

61. Synapta inlia^rens (Mult..). (Tab. V, fig.

56-62):
pallide rufescens (annulis niinutissimis satu-

ralioribus dense adspersa), hyalina, hic et illic
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modo lurgida, modo constricia et tiaiisversiin

plicata; tenlaculis pinnatifidis, piiinis utriiique

qiiiiiis, (verrucis ad basim piniiarum nulHs?).

Loiigitudo 4 -5-pollicaris (plerumque tameii

modo 1— 2-pollicai is; exeinplaria inlegra vix um-
quain obliiientui).

Holothuria mhcerens Mull. Z. D. ta b. 31
fig. 1— 7. Sars 1. c. pag. 40. Cucumaria Cuv.

Pentacta JyEGER. Dactjlota Brandt. Synapta
Agassiz.

Holothuria digitata Montag. AcL Soc. Linn.

toiri XI, pag. 2'i, lab. 4 fig. 6. FistuIarial^kmK,

Mulleria FLr::M. Chirodota Forb.

Synapta — Loven Årsb. 1840—42, pag. 327.

{Synapta Duvernaa Quatrefages Ann. des Sc.

tom. XVII (1842) buic vaide aflinis, vix tamen
identica).

Anm. Få arter liafva så länge varit ntiisskända och
misstydda, som Mulletås Holothuria inhcei^ens. Muller
sjelf anmärker ganska riktigt dess nära förvandtskap

med Forskals Fistularia reciprocans j, som är en Sy-
napta^- men Cuvier och J^ger tyckte sig af Mullers
beskrifning och figur (f* irmodligen genom att taga hans

''puncta papillaria"" föi- fötter) finna, att arten hörde
till Cuciimarice eller PentactcBj bland hvilka äfven

Brandt ställer den (i afd. Dactylotd). Ja, då den fi-

gur, som Muller lemnat af dess inelfvor, naturligtvis

icke visar spår till några respirationsoiganer, så slu-

tar J;EGER deraf, ''att Cucumarice toide alldeles sakna
inre respirationsorganer" (! ), hvilket blir en af grund-
stenarne i hela hans system. I England fann Montagu
detta djur, men anmärkte ej dess adhaerenta egenskap,
och FoRBES ställer det således bland Chirodota^, för-

säkrande, att det icke, såsom Montagu dock förmodat,
har ringaste gemenskap med Mullers H inhcerensj "hvil-

ken är en Cucumaria' etc. Slägtet Synapta^ som emeller-

tid blifvit uppstäldt af Eschscholtz
,
ansåg man rileshi-

tande tillhöra de tropiska hafven, och det var således

ej underligt, att Quatrefages, då han vid Frankrikes
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ansåg sig hafva gjort ett ganska oväntadt och äfven i

geographiskt afset^nde interessant fynd. Wiegmas:^,

och efter honom Agassiz lära varit de enda, som ansett

IMuLLERS H. inhcerens vara en Synapta ^ h vilken å>igt

dock antingen lärer iindfallit Quatrefages och Forbes,

eller förefallit dem oantaglig.

Denna art förekofnnier läiii^s hela vår vestra

kust, från Kullen ålminslone lill Bergen, på ska l-

eller sandbotten (enligt Loyfn p. a. st. äfven på
lera) och ringa djup; vid Norrige från elt djup

af omkring 10 famnar ända upp till stranden.

Dess färg är vanligen bruna k tigt eller gula k ligt

Vöd, tätt beströdd med helt små, bi'unröda pric-

Uar eller ringar; tejitaklerna hvilakliga. Alla de-

lar som af vatten äro utspända, äro alldeles kJara

och genomskinliga, men de hopsnörda ställen

opaka och tydligare färgade. Ganska sällan fås

hela exemplar; \anligen är någon större eller

mindre del af bakre ändan boila. Häri, liksom

i hela sin habitus och sitt lefnadssätt, liknar denna
art fullkomligen ^S". Duverncea Qvxtry.y. , till hvars

föilräftliga beskrilning vi således blott behöfva

hänvisa.

Från iS". Diivenicea svnes denna art afvika:

a) genom sin litenhet. Bland den mängd exem-
plar, defii QuATREFAGES erhöll, höllo de flesta 10
—18 tum i läns;d, och han fann aldrig mindre
individer än af 8 tums längd och 5— 6 liniers

diameter; dock voro hos måna^a af dessa kalk-

skilvorna i huden ännu icke ul bildade , utan hade

ofla öppna bål, sådana vi aldrig funnit ens på
våra minsta. Aåra största exemplar hafva, i

sammandi ai^et tillstånd, blott hållit 4^ tum i

längd (dock saknades bakdelen), och 4 tum i

bredd; och de som vanligen fås äro mycket min-

dre, 1—2 ttjm.
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b) På tenlaklerna af var art hafva vi icke

kunnat finna de vårtor dem Quatrefages heskrif-

ver, och h varmed hans art kan suga sig fast.

Dock hafva vi icke tilhackhgen observerat ten-

taklerna och deras rörelser på det lefvande dju-

ret, för att våga bestämdt neka dessa vårtors

tillvaro.

c) Kalkskifvorna i huden hos vår art (Tab.

V, fig. 57—60) hafva en något olika form,

och kortare ankaren och mera utslående hakar,

såsom vid jem föreisen af Quatrefages' figurer med
våra synes. Dock förändras dessa skifvor något

efler ålder och storlek, så att vi icke på denna
karakter ensamt tro oss kunna lägga särdeles

stor vi2:t.

d) Formen af de kalkstycken, som finnas

på tentaklerna hos vår art (fig. 61, 62) är allde-

les olika dem som finnas hos S. Duverncea,

Förklaring af Figurerna.

Tab. VI.

Fig. .1. En af ryggens rankor hos Alecto Petasus Nob.
,

tre gånger förstorad.

Fig. 2. En sådan ranka hos A- Sarsii Nob., under sam-
ma förstoring.

Fig. 2 a—2c. Ophioscolex purpiirea Nob. — Fig. 2 a.

Djuret i naturlig slorlek. — Fig. 2b. Ett stycke af

armen, förstoradt. — Fig. 2c. En af armens tag-

gar, under starkaie förstoring sednn dess yttre öf-

verdrag genom kaustikt kali blifvit gjordt genom-
skinligt.

Fig. 3—6. Ophiopeltis secungera Nob. — Fig. 3. Ett
exemplar i naturlig storlek. — Fig. 4—5. Skifvan

sedd ofvanifrån och inunder, förstorad. — Fig. 6.

Ett led af armen med dess taggar, under starkare

förstoring.
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Fig. 7—10. Solaster fiucifer Nob, — Fig. 7. Ett. min-

dre exemplar i naturlig storlek. — Fig. 8. Ett stycke

af undersidan, förstoradt. — Fig. 9. Ett stycke af

armens öfveisida, försloradt. — Fig. 10. Några borst

ur en af penslarne pä ryggen, under starkare för-

storing.

Ta b. VII.

Fig. 11—13. Pteraster militaris (O. F. Mull.) — Fig.

11. Ett exemplar i naturlig storlek. — Fig. 12. Ett

stycke af undersidan, förstoradt. — Fig. 13. Ett

stycke af armens öfra sida, förstoradt.

Fig. 14—17. Astropecten Parelii JVob. — Fig. 14. En
del af SjÖstjernan , i naturlig storlek. — Fig. 15. El t

stycke af undersidan, lorkadt, pä hvilket alla gra-

nula och taggar äro affallna, för att visa sjelfva de

underliggande plätarnes beskaffenhet. — Fig. 16. Ett

stycke af en arm, ofvanifrån. — Fig. 17. Sanima
stycke undei ifrån, båda förstorade.

Fig. 18, 19. Astropecten Andromeda M. T. — Fig. 18.

En del af SjÖstjernan, i nat. storlek. — Fii^. 19. Ett

stycke af armens undra sida, förstoradt. På den ena

sidan af ambulacrimi är det gelatinösa Öfverdrag,

som betäckte hela SjÖstjernan, qvarsittande
, pä an-

dra sidan är det borttaget, h\arvid taggarne och
fåran mellan randplåtarne först blifva tydliga.

Tab. VIII.

Fig. 20—22. Astropecten tenuispinus Nob. — Fig. 20.

Ett litet exemplar i nat. storlek. — Fig. 21. Ett stycke

af undersidan. — Fig. 22. Ett stycke af armens öfra

sida , båda förstorade.

Fig. 23, 24. Litydia Savignyi (Audouin\ Fig. 23. Ett

exemplar i naturlig storlek, — Fig. 24. Ett stycke

af armens undra sida, förstoradt.

Tab. IX.

Fig. 25—30. Cidaris papillata Lesre. — Fig. 25. Ett

exemplar, i hälften af naturliga storleken. — Fig.

26. En af de största taggarne, i naturlig storlek. —
Fig. 27. En genomskärning af denna tagg. — Fig.

28. En af de taggarne som omgifva munnen, i na-

turlig storlek. — Fig. 29. Densamma från kanten. —
Fig. 30. Dess genomskärnnig.
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Fig. 31, 32. Echinus Flemingn Ball. —
• Fig. 31. Ett

exemplar i hälften af naturlig storlek. — Fig. 32.

Ett stycke af skalet, i naturlig storlek.

Fig. 33—39. Echinus norvegiciis Nob. — Fig, 33. Ett
litet exemplar, i natuilig storlek. — Fig. 34. En
tagg, i naturlig storlek. — Fig. 35. Densamma
förstorad. — Fig. 36. Skalet af ett litet exemplar,
sedt ofvanifrån, i naturlig storlek. — Fig. 37. Ska-
let af ett stort exemplar, i naturlig storlek. — Fig.

38. Ett stycke af samma skal, på kroppens öfra

sida. — Fig. 39. Ett dylikt stycke af skalets undra
sida; båda i naturlig storlek.

Tab. X.

Fig. 40—42. Echinus elegans Nob. — Fig. 40. Ett exem-
plar i naturlig storlek. — Fig. 41. En tagg, försto-

rad. — Fig. 42. Ett stycke af skalet, i naturlig

stoilek.

Fig. 43—45. Echinus virens Nob, — Fig. 43. Ett exem-
plar i naturlig storlek. — Fig. 44. En tagg, försto-

rad. — Fig. 45. Skalet, sedt ofvanifrån, i naturlig

storlek.

Fig. 46. Skalet af Brissus lyrifer Forbes, i naturlig

storlek.

Fig. 47—49. Skalet af Brissus fragilis Nob., i naturlig

storlek.

Fig. 50. Skalet af Aniphidclus ovatus (Leske), i naturlig

storlek,

Tab. XL

Fig. 51. Munringen i slägtet Thyonidiwn (af Th. com~
mune).

Fig. 52. Munringen i slägtet Thyone (af Th. Fusus).

Fig. 53. Muniingen af Cuvieria scjuamata. I slägtena

Cucuniaria och Holothuria pr. s. d. liknar munrin-
gens form närmast denna.

Fig. 54. Cucuniaria assiniilis Nob., i naturlig storlek,

äfvensom de följande.

Fig. 55, Cucuniaria lactea (Forbes\
Fig. 56. Cucuniaria Hyndmanni Forbes.
Fig. 56 b. Cucuniaria elongata Nob.
Fig. 57. Thyonidiuni pellucidum (Vaul U
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Fig. 58—59. riiyone Raphaniis ^ob. — Fig. 58. Ett

exemplar i natuilig storlek. — Fig. 59. Munnen med
de utslagna tentaklerna, förstorad.

De mikroskopiska figurerna af Holotli ur iernas hud-
skelett (Tab. IV—V) äro redan upptagna vid löregående

Afhandling.



Observationer rörande Östersjöns

medel-vattenhöjd vid Calmar

förr och nu^

P. A. SILJE8TRÖM.
(Härtill pl. 12).

§

Al 175(S liit (Javaraiule Malheseos Lecluni vid

Calmar Gyiruiasium, Wikström, 'mhng^'a elt val-

lenmarke pa ön Skallö, belägen i sundet mellan

Småland och Öland, ungefäi' | mil från Calmar
(Se bifogade karla). Delta märke, beslående i

ett T, inhugget i berghällen, som utgör öns nord-

ligaste del, finnes noggrant beskiifvet i Kongl.

Vet. Akad. Handlingar för år 1757 och kan eftei"

denna beskrifning lätt igenfinnas. Till följd af

bergsylans ojemnhet och emedan Wikströms nyss-

nämnda beskrifning först sedermera blifvit mig
bekant, har jag likväl för min del behöft ej ringa

letande för att finna detsamma; hvaiför jag, i

ändamål att för framtida observatörer undaniödja
hvarje svårighet i delta afseende, låtit uti östra

ändan af märkets liorizontela streck nedsälta en
jernstång, hvilken gtinast faller i ögonen på den
som besöker stället.
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I den nämnda årgången af Kongl. Vet. Akad.

Handlingar har Wikström tillika uppgifvit af-

ständet från niidleln af mäiket till vattenbrynet,

mätt längs efter bergytan, vara =11,S5 fot, vid

ett tillfälle, då vattnet stått vid 3,00 fot på den

skala, uppå hvilken han dagligen observerade

sjöns stigande och fallande: och genom leduktion

till sjöns medelniveau har han satt det sanna af-

ståndet = 11,31 fol. Denna mätning gjordes om
sommaren år 1756. Sedermera bestämde han

genom tvenne ni velleringar , den 9 Aug. 1758 och

den 15 Juni 1759, märkels lodräta höjd öfver

vattenytan, h varom berättelse finnes införd i Kongl.

Vet. Akad. Handlingar för år 1760, och enligt

den sednaste bestämmelsen, hvilken kan ansåg

för säkrast, har han kalkulerat vattenmärkets då-

varande höjd öfver hafsytans medelniveau till

5,68 fot. Men som båda dessa uppgifter synbar-

ligen härröra från en felräkning uti reduktionerna

till sjöns medelniveau, så måste jag i detalj ge-

nomgå WiKSTRÖ3is kalkuler, för att visa de verk-

Wil-d resultaterna af hans observationer.

^Y^^STRÖI\^ bestämde sjöns medelniveau ge-

nom dagligen anställda och under fem års tid

fortsatta observationer öfver sjövattnets stigande

och fallande vid Calmar, och lann densamma,
enligt dessa observationer, ligga vid 3,4,? fot på
vattenskalan. Han uppgifver icke bestämdt, huru-

vida denna skala var graderad uppifrån nedåt

eller nedifrån uppåt; men att det föira var för-

hållandet, skall jag framdeles söka visa. Emed-
iertid, livad helst man än antager i delta afse-

ende, så är klart, att alldenstund Wh^stköm vid

sin sednaste afvägning fann vattenmärkets höjd

öfver hafsytan —6,50 fot, vid ett tillfälle, då

sjöns nivcau var vid 3,40 Ibt på vattenskalan,
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och, enligt hvad förut blifvit anfördt, 3,42 Fot

på samma skala motsvarade medeliii veauen, må-
ste sanna höjden sättas = antingen 6,52 fot eller

6,48 fot, men kan omöjligen blifva = 5,68 (b t, så-

som han sjelf uppgifvit.

För att nu afgöra, hvilketdera är det rätta,

eller, med andra ord, utröna, huruvida Wn^-
STRÖMs vattenskala varit graderad uppifrån nedåt

eller nedifrån uppåt — hvai på resultatet af när-

varande undersökning väsendtligen beror — så

måste jag vidare granska hans kalkuler. Af de

slulreduktioner , han gjort till medehii veauen , uti

så väl kalkulen öfver märkets lodräta höjd, som
öfver dess afståiid längs bergsytan från vatten-

brynet, synes det visserligen såsom skulle vat-

lenskalan varit graderad nedifrån uppåt; men
emedan kalkulen öfver den lodräta höjden, så-

som jag föiut visat, ovilkoiligen är felaktig, så

kan man med någon sannolikhet antaga detsam-

ma äfven om den andra kalkulen. Uti den först-

nämnde kalkulen förekommer dessutom en up-
penbar motsägelse; ty när vid afväghingen den
15 Juni 1759 vattenmärkets höjd befanns = 6, f^O

fot, vid ett tillfälle, då sjöns niveau stod vid

3,40 fot på valtenskalan, så har Wn^sTRÖM deraf

dragit den slutsatsen, att samma märkes höjd

öfver 3,00 fot på vattenskalan var = 6,io fot. En-
ligt denna kalkul skulle således skalan varit gia-

derad uppifrån nedåt. Deremot, då han, för att

finna sanna höjden, ifrån 6,10 fot subtraherar 0,42

fot (utgörande skilnaden mellan 3,0 och 3,42 fot,

h vilket sednare tal på vattenskalan motsvarade
medelniveauen); så synes deraf såsom skulle ska-

lan varit graderad nedifrån uppåt.
Det återståi- att tillse, genom hvilketdera

antagande Wu^ströms observationer kunna brin-
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j^as i (len närmaste öfvei ensslämmelse sins emel-

lan. Under supposilion nii alt vattenskalan va-

rit graderad nedifrån nppfit, gifver hans första

afvägning till resultat 5,61 fot, den andra der-

emut (i afseende pA hvilken jag föinl vis.il den

påtagliga oriktigheten af "Wikströms kalknl) 6,48

iot; så att dessa båda afvägningar således skulle

dilTerera på mer än 8 tum. Men en så slor

skiljaktighet är högst osannolik, helst Wikström
sjelf anser två tums difierence mellan de ser-

skilda observationerna vid den första afvägningen

såsom alltför stor och sjöns niveau vid de båda

afvägningstillfällena endast differerade i läge på
vattenskalan med fyra tum. Anlager man åler-

igen, att vatlenskalan varit graderad uppifrån

nedål, så blifver resultatet af den första af\äi^-

ningen 6,45 fot och af den andra 6,52 (ot , hvilka

beslämmelser endast diffeieia med 0,7 tmn. För

öfrigt, då, efler hvad jag förut visat, resullalet

af WiKSRÖMS sednaste afvägning onjöjligen kan

vara annat än endera 6,48 eller 6,52 fot; så skulle,

såsom man framdeles kummer att få se, i fall

hans vattenskala varit graderad nedifi ån uppåi

,

en stor motsägelse uppstå mellan de rcsuliater,

hvilka jag, vid jemförelse med Wikströms be-

stämmelser, ei hållit genom afvägning al vatten-

märkets lodräta höjd öfver ha (sv tan och genom
mätning af dess afstånd längs bergvtan från val-

lenbrynet. Af allt detta sv nes man mig med
säkerhet kunna sluta, alt Wikströms vatlenskala

varit graderad uppifrån nedåt: och enligt hans

sednaste afvägning, hvilken han sjelf ansåg for

säkrast, var således vattenmärkets på Skal lo hojil

öfver Östersjöns medelniveau den 15 Juni 1759
= 6,5:j fot.



333

Den noggranna bestämningen af det ursprung-

liga läget giiVer detta vattenmärke ett stort värde

i och for utrönandet af de möjliga förändringarne

af Östersjöns medel vattenhöjd på denna kust: och

som öfver ätlatio Ar föi flutit sedan detsamma in-

liöggs, sä har jag ansett, att, genom observation

af dess närvarande läge, den sekulära variation

borde kunna utfinnas med temligen stor säkei het.

Det första, som för detta ändamål borde göras,

var bestämmandet af sjöns medeini v eau. Till den

ändan lät jng i Augusti månad år 1843 vid bryg-

gan på Ca i mar skeppshvarf (beläget på en liten

ö helt nära staden, emellan denna och Skallö)

lätt invid land fästa en i qvarter och verktum

indelad samt nedifrån uppåt graderad skala, uppå

hvilken sjöns stigande och fallande kunde obser-

veras. Skeppsbyggmästaren Herr Consul Roos
ätog sig benäget att dagligen observera vattnets

höjd på skalan, hvarmed han ock, så vida ej is

och snö hindrade, oafbrutet fortfor till den 2
Sept. 1844, då jag tog journalen, för att beräkna

medeluiveauen. Vanligtvis har Herr Roos blott

gjort en observation hvaije dag; men vid till-

fällen, då vattenhöjden undergått hastiga förän-

dringar, har han observerat densamma flere,

någon gång ända till åtta gånger om dagen.

Medeltalet af de dagliga sålunda observerade vat-

tenhöjderna på skalan under 345 dagar
, på hvilka

observation kunnat göras, bar befunnits =3 qv.

4,2 tum, eller, efter reduktion till decimalmått,
= 1,85 fot. Enligt den erfarenhet, Herr Roos un-
der flere år haft tillfälle att förvärfva, skulle

medelhöjden ligga mellan 3 q v. och 4 q v., eller

ungefär vid 1,75 fot, på vattenskalan; hvilken
uppgift endast på ett tum skiljer sig från det

nyss anförda medium. Den största observerade
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höjden har varit 8 q v. 3 lum (den 9 December
1843) och den luinsta O qv. 1 lum (den 24 April

1844) "••); men vid denna ylterHgl höga och yt-

lerligt laga ståndpunkt har vattnet endast hållit

sig några timniar. Då jag deremot beräknat me-
dium af de observerade vatten höjd erna för något

längre tiderymder, nem ligen från 8 till 8 dagar,

har jag funnit den största höjden =6 qv. 0.3

tum och den minsta =1 qv. 2,6 tum, af hvilka

medium = 3 qv. 4,4 tum icke märkbart skiljer

sia: från det för hela året beräknade. Maximum
och minimum, på nyssnämnde sätt kalkulerade,

differera således från medium med ungefär 1 fot

2 tum. Lector ^Vikström uppgifver, att under
de år, han anställde observationer öfver vatten-

höjden, variationerna gingo till högst 1 fot öfver

och under medelhöjden.

Sedan medelvattenhöjden genom dessa ob-

servationer blifvit gifven "'*•'•'), bestämde jag vatten-

märkets på Skallö lodräta höjd öfver vattenytan

den 1 September 1844, i sällskap nied Herr Ga-

pitenen och tillförordnade Förste Landtmätaren
Magnét och medelst ett Landtniäteri-Contoiret i

Calmar tillhörigt afvägningsinstrument. Såsom
medium af trenne observationer erhölls skillna-

*) Men- Roos har lieirvid anmärkt, atl anförda ma\i-
imim och iiiitiimnm väl angilva den högsta, men icke

den lägsta vattcnhöjd, han förr ohservcrat, och alt

• loniKi sc(hiaro lorde med 1 qvarter undersliga skalans

nollpunkt. Aiilages nu 8 qv. 3 tuin såsom absoluta

maxiuunn och — 1 qv. såsom absoluta minimum,
så l)lil'vcr medium =3 qv. 4,5 tum, eller nästan

precist lika mod medium för hela åiet.

Som Herr Roos benäget lofvat atl framgent fortfara

med oh>ei vationerna öfver sjöns stigande och fallande

vid varfvel, så hoppas jtig alt framdeles kunna be-

stämma medelniveauen med ännu mera säkerliet.
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den mellan direkta afläsningaiiia på slangen vid

vattenmärket och vid vattenytan = 1,824 meter

eller, efter reduktion till Svenskt decimalmått,
= 6,15 fot, som således var mäikets höjd öfver

den dåvarande vatLenni veauen. Vattenhöjden på
skalan vid varfvet var vid tillfället 4 qv. 3,65

tum eller 2,304 fot. När ifrån denna höjd sub-

traheras 1,85 fot, som molsvaiar sjöns medel-

niveau, ei hålles 0,454 fot, hvilken qvantitet så-

som positiv korrektion bör tilläggas den uppgifna

höjden af vatlenmäiket på Skallö, för alt redu-

cera densamma till sjöns medel ni veau. Vatten-

märkets sanna höjd blifver alltså = G/m fot.

Emedan likväl de enskilda observationer,

som legat till grund för detta resultat, syntes

mig nog mycket difFereia — h vilket till någon
del torde få tillskrifvas beskaffenheten af stången,

som måste användas, sedan den jag medfört be-

funnits för kort; så förelog jag en ny afvägning

den 10 påföljande November, äfvenledes med det

nämnda instrumentet. Jag fann då, såsom me-
dium af tvenne observationer, vattenmärkets di-

rekta höjd öfver vattenytan = 2,i5i meter eller,

efter reduktion till Svenskt decimalmått =7,244
fot. Motsvarande medel vattenhöjden på vatten-

skalan vid varfvet var 1 qv. 5,03 tum eller, i

decimalmått, 0,919 fot; så att sjön stod nära en
fot under medelni veauen. När nu 0,919 subtra-
heras från 1,85, som motsvarade medelni veauen

,

erhålles 0,931 fots negativ korrektion att tillägga

den observerade höjden af vattenmärket, för att

reducera densamma till sjöns medelni veau. Der-
efter blifver vattenmärkets sanna höjd = 6,313 fot.

Till följd af den stora skiljaktigheten— upp-
gående till nära 3 tum — mellan denna bestäm-
melse och den förut anförda, äfvensom emedan
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jag ej heller var läll nöjd med de sistnämnda

observationerna, fann jag mig Föranlåten att an-

slälla ännu en afvägning. Detta skedde fem da-

gar efter den sist omförmälta, nemligen den 15

November. Jag gjorde då fyra serskilda obser-

vationer, af h vilka trenne gåfvo nästan identiskt

samma resultat, den fjerde, under loppet af h vil-

ken \ altpasset något litet ändrade sig, ett något

olika. I medeltal af alla fyia observationerna

var vattenmärkets direkta böjd öfver bafsytan

= 2,0235 meter eller, i Svenskt mått, =6,815 fot.

Motsvarande medel vattenhöjden på skalan vid varf-

vet var 2 q v. 5,917 tum eller 1,493 fot. När detta

tal subtraheras från 1,85, som motsvarar medel-

ni veauen, erhålles till rest 0,357, som bör sub-

traheras ifiån den observerade höjden af vatten-

märket, hvarefler dettas sanna höjd öfver sjöns

medelniveau blifver = 6,458 fot.

Tages medium af alla nio observationerna,

så blifver vattenmärkets på Skallö höjd öfver sjöns

medelniveau om hösten 1844 = 6,47 fot.

Jag bör anmärka, att vid hvarje observations-

tillfälle har jag sjelf på vägen till och ifrån Skallö

,

således före och efter afvägningen, observerat

vattenhöjflen j)å skalan vid varfvet, samt alt Heir

Roos under mellantiden iifven väl gjort så läla

observationer dera, att jng med den fullkomligaste

noggiaunhet kunnat interpoleia mellan de små
variationer, som timat, föi- alt linna den mot
hvarje enskild afvägning på Skallö korresponde-

rande vatlenhöjden vid vaifvel. Ehuru dessa

variationer af hafsniveauen varit föga belydliga,

har jag likvid märkt en noggrann öfverensstäm-

melse uti vai ial ionerna på båda ställena. livad

säkerheten af det erhållna slutresultatet betniflar,

så,
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så, ehuru det begagnade arviigningsinsdnmeiilel,

fastän försed t med tub, varit nog ofullkomligt, tror

jag likväl icke, att det sannolika afvägnings-felet

mycket kan öfverstiga I tum.

Den genom dessa observationer bestämda
höjden af vattenmärket på Skallö skiljer sig fran

den af Wirstp.ö.ai ar 1 759 funna höjden med en-

dast i tum, som sjöns medelhöjd nu skulle vara

högre än då. Men som man, till följd af de möj-

liga felen uti WikstrÖ31s och mina egna obser-

vationer, det vare sig i den direkta afvägningen

eller i bestämmandet af sjöns medelhöjd, omöj-

ligen kan vara säker på denna qvantitet, så föl-

jer, att på de 85 år, som förflutit sedan Wik-
ströms observation gjordes, har Östersjöns medel-

höjd vid Ca! mar icke märkbart ändrat sig.

Jemte de anförda afvägningarne, har jag äf-

ven mätt vattenmärkets afslånd från vattenbry-

net längs efter bergytan. Jag funn detla afstånd

= 13,0 fot, då vattenhöjden på skalan vid varf-

vet var = 1,347 fot. Genom subtraktion af denna
qvantitet från 1,85 fot (motsvarande medelniveauen)

erhålles den approximativa negativa korrektion,

som bör tilläggas det anförda afståndet: och sanna

afståndet blifver således = 12,497 fot. Denna be-

stämmelse är ej fullkomligt tillförlitlig, emedan
sjön ej var alldeles stilla, när mätningen gjor-

des; hk väl tror jag ej, att den kan vara alltför

mycket oriktig. Jem föres nu detta afstånd med det

förut anförda, af WnisxRÖM funna, nemligen 11,31

fot; så up[)kommer en differens af ej mindre
än 1,187 fot; och som bergytan är ganska brant,

följer häraf en skiljaktighet med det genom ni-

velleringarna funna resultat, uppgående till om-
kring 1 fot. Efitir hvad jag förut anfört, grun-

K. V. Ahad. HandL 1844, 22
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(lar sig likväl Wikströ>is 'ippgift tydligen på en

oriklig kalknl. Med anbringande af den riktiga

korrektionen till hans diiekla observation ocli

undei- antagande af den medelniveau , han begag-

nat vid beräkningen af sina afvägningar, blifvev

det af honom bestämda afståndet =12,27 fot,

h vilket resultat öfverensstämmer med det af mig
funna och med resultatet af ni velleringarna inom
de gränser man kan vänla. Denna observation,

ehuru bredvid afvägningarne af jemföielse vis liten

vigt i och för bestämmandet af vattenmärkets

läge, tjenar, såsom man ser, att ytterligare på-

visa oriktigheten af Wikströms kalkuler.

§ 2.

Flere observatörer, såsom Celsius, Norden-

sköld, BixuNCRONA , Hällström, Almlöf, bafva,

lid efter annan, sökt att beslänima den seknlära

förändringen af Östersjöns medehiiveau på diffe-

renta punkter af dess kuster (se Kongl. Vet. Akad.
Handlingar för åren 1743, 1769, 1823, 1839).

Ibland dessa hafva Bbuncrona och Hällström äfven

omförmält vattenmärket på Skallö. Den förre

har, jag vet ej på hvad grund, uppgifvit resul-

tatet af Wikströms afvägning år 1759 =6,4ifot:

och genom en år 1820 anstäld afvägning har han
kommit till den slutsatsen, att landet vid Cal-

rnar på ()1 år höjt sig 0,41 fot, således på hun-
drade år 0,66 fot. Hällström uppgifver 2 fot

såsom den observerade seknlära variation vid

Calmar, men anför ej, huru detta resultat vun-
nits. Han aiKser ock detta resultat för alldeles

osannolikt, och håller den BBUNCRONska bestäm-

melsen lor riktigare. Då eniedlcrtid inga när-

mare detaljer finnas anlorda rörande dessa upp-
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oifter, så iir oiiiöjligt alt afL^öraj hvilken grad af

förtroende de förljena.

De stoia skiljakligbeterna och anomalierna
^

som ega rum mellan uppgiflerna på den sekulära

variation, torde väl till största delen få tillskrif-

vas möjliga fel uti bestämmandet af sjöns medel-

ni veau: och den enda säkia slutsatsen, man af

alla de anförda observationerna kan draga , är den,

att landet vid nordliga stränderna af Östersjön

höjt sig under sistförflutne århundraden med 3

å 4 fot på hundrade år. Å en annan sida vet

man genom Prof. Nn^ssoNs iakttagelser i Skåne
(se Berzeiji Årsberättelse för år 1837), jem förda

med LiJSNÉs (se hans Skånska resa), att Skånska

vallen i trakten af Trelleborg märkbart sänkt sig *

ehuru man ej af de gjoida observationerna kan be-

räkna den precisa förändi ingen. Deraf synes man
kunna sluta, att storleken öf den Svenska vallenii

successivt skeende höjning bör sujaningom aftaga

från norr åt söder, och alt, innan den nyss anförda
,

vid Trelleborg observerade sänkningen af landet

vidtager, en trakt bör finnas, der landet h var-

ken höjes eller sänkes. I sjelfva verket gifva obser-

vationerna på vattenmärket på Skallödet resultat,

alt landet på detta ställe icke märkbart hvarken höjt

eller sänkt sig under den ansenliga tidrymden af 85
år, och att således den oföränderliga trakt, om hvil-

ken blifvit taladt, måste ligga omkring Calmar,

§ 3.

Ett annat resultat yppar sig, om man an-

tager den af WmsTRÖM kalkulerade höjden af

vattenmärket på Skallö för riktig» Ty om denna,

såsom han uppgifvit, år 1759 hade varit 5,68

fot, så skulle mina observationer bevisa en höj-

ning af landet — 0,778 fot på 85 år, eller —0,9i
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tbt på etl sekel, således i alla fall bLtydligeii

mindre än den man observerat längre norr iil.

Det återstår nu att undersöka, huruvida det ena

eller andra antagandet mest öfverensstämmer med
de resultater, hvilka den historiska forskningen

gifver vid handen. Forntidsminnesmärken, som
ävo ganska uppljsande i detta afseende, saknas ej.

(Se, i det följande, bifogade kartan).

I Karlevi i Wickleby Socken
, på vestra ku-

sten af Öland, finnes, på mjcket lågländt mark
och endast 370 steg från sjöranden, en runsten,

h vilken anses datera sig från ll:le århundradet

(se Ahlquists Beskrifning om Öland). Dess lod-

räta höjd öfver vattenytan har Ahlquist ej upp-
gifvit; men både han och andra fornforskare hafva

ansett densamma kraftiejt vittna mot antaorandet

af någon märkbar vattenminsknins: i denna trakt.

På östra kusten af Öland , i Bredsättra Socken,

ligga ruinerna af ett kapell (nu föi- tiden kalladt

Långötf; kapelT;, I
;*'!: L väiit hejgadt åt S:t Brita

c::h, eiiiigt n,*igra fornforskare, genom hennes för-

sorg blifvit uppbygdt. I dess grannskap, närmare
stranden, står ett stenkors, h vilket äfvenväl date-

rar sig frän medeltiden. Aht quist (I. c.) uppgif ver

ka[)ellels afstånd från sjöranden = 140 steg, dess

lodräta höjd Öfver hafsjtan = 8| fot, samt korsets

höjd öfver hafsytan =4 fot lU tuni. Ehuru han

ej uttryckligen säger, huiu vida dessa n)åll refei era

sig till sjöns medelniveau, anser jag mig likväl

böra antaga detta. Då nu kapellets ålder kan
uppskaltas till 450 å 500 år och korsets åtmin-
stone till on»kring 400; så följer, att, om man
antager en sekulär landhöjning =0,91 under hela

denna lidrymd. kajudlet skulle hafva blifvit

uppbygdt endast nnikring 4 fot och koiset en-

dast 1,3 fot ofver hulsvlans medelniveau. Då
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skulle ock Polen af korset, vid tiden for uppsät-

tandet af detta minnesmärke, ovilkorligen varit

bloltstälid för att vid högt vatten och stark sjÖ

öfversvämmas af hafsvågorna ; h vilket icke är san-

nohkt. Af kapellets läge kan man sluta, att 1^

fot är maximum af möjlig sekulär landhöjning

under de århundraden, som förflutit sedan dess

uppbyggande; men sannolikare är, att någon märk-
bar landhöjning icke ägt rum.

Flere andra forntidsminnesmärken på Öland
tyckas äfven bevisa, att under denna ös histori-

ska tid Östersjöns vattenhöjd vid dess stränder

icke märkbart ändrat sig; undanlag naturligtvis

gjordt för de förändringar, som åstadkommits genom
upplandningar. Jag öfvergår nu till några min-
nesmärken på Smålandssidan, hvilka synas mig
mycket upplysande i förevarande fråga ••').

På Björkenäs udde, i Kläckeberga socken,

^ mil norr om Calmar, finnas fornlemningar af

en ganska hög ålder, beslående uti flere tom tnin-

gar efter hus samt tvenne fyrkantiga, med sten-

murar inhägnade platser, hvilka anses hafva varit

begagnade till begrafningsplalser. Några fornfor-

skare förmena, att dessa minnesmärken äro rudera

efter en stad, som skulle hafva funnits på detta

ställe före anläggningen af gamla Calmar stad, så-

ledes redan före ll:te århundradet; men med hi-

storisk visshet känner man Björkenäs endast så-

som ett kronans skeppshvarf, h vilket florerade

*) För de historiska upplysningar röt ande Calrnarorten

,

hvilka jag behöFt i och för närvarande undersök-
ning, hap jag hufvudsakligen att tacka, dels land-
skapsbeskrifningen "Calmar och dess stift i Småland,"
dels af författaren till denna beskrifning, Herr Kyr-
koherden LÖFGREN, mig särskilt benäget gifna med-
delanden.
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UDcJer Gustaf den förstes och Eric den fjortondes

lid. En förfallen stenmur, som förmodligen va-

vit ämnad att skilja varfvets område från tillstö-

tande hemmans ägor, går tvärsöfver udden och

slutar ännu med sina båda ändar i sjelfva sjö-

randen vid lågt vatten. En annan dylik sten-

mur går i fortsätlnino[ af den ena sidomuren vid

en af de nämnda begrafniugsplatserna (den stör-

sta, belägen på uddens sjelfva landhöjd) äfven-

ledes ända ned till sjöranden. Den andra be-

grafningsplatsen , som är helt liten, ligger på ud-

dens nuira sluttning, helt nära sjöranden. Ne-
dersta kanten af muren, som omgifver denna plats,

har jag funnit ligga 6 fot öfver hafsvtan , vid ett

tillfälle, då, enligt korresponderande observation

på vattenskalan vid Calmar, sjön stod 5 tum un-

der medelhöjden. Sanna höjden blifver således,

efter reduktion till decimal mått, ungefär 5,6 fot.

På stranden uppsvämmad tång visade, att sjön

vid högt vatten toide stiga ett par fot eller nå-

got mera öfver den vid observationstillfället va-

rande valtenhöjden. Då nu den ifrågavarande be-

grafningsplatsen väl kan vara äldre, men ej myc-
ket yngre än 300 år; så följer, att, om man an-

tager en sekulär landhöjning =0.91 fot, densamma
skulle blifvit anlagd så nära sjön, att den möj-

ligen endast nätt och jemt kunnat undgå att vid

högsta vatten öfversvämmas. Om saken än ej är

absolut omöjlig, så synes det mig likväl otroligt,

att en begrafningsplats skulle blifvit anlagd så

nära sjöranden, då högre platser varit att tillgå.

Hvad lillvaion af tvcnne begrafningsplatser på en

så lilen Häck belräilar, syni^s det mig antagligt, att

den slöne möjligen kan datera sig från en äldre

tid, då på Björkenäs funnils en stad eller köping,

men alt denna katholska kyrkogård blifvit öfver-
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gifveu vid reformationen och den mindre begiat-

ningsplatsen anlagd för det dåvarande skeppsvarf-

vets räkning. Derefter skulle åldren af denna
sednare vara just omkring 300 år.

De befästningar, som finnas på flere öar utanför

Calmar, såsom på Svinö, Skallö och Grimskär , äf-

vensom murarna omkring den nya staden, h vilka

alla datera sig från 17:de århundradet (skansen på
Grimskär, som är äldst, från år 1623) och hvilka

ännu, såsom vid deras anläggning, gå ända ned
i vattenbrynet, gifva ej heller någon anledning,

hvaraf man kan sluta till att landet märkbart

höjt sig under de tvenne sistförflutna seklerna.

Ett minnesmärke, som gifver ett vittnesbörd

af stor vigt i denna fråga, är Calmar slott. Jag

meddelar, för större tydlighet skull, en planrit-

ning af denna befästning (Fig. 1). A är den inre

borggården, B sjelfva slottsbyggnaden, C den yttre

borggården, D den omgifv^nde vallen med tornen

E. Ytan af de båda åt landsidan belägna tornen

E' och E'' är ifrån grunden och allt uppåt slät,

utan något utspringande parti; men E"' och W\
som ligga åt sjösidan, äro deremot försedde med
en list af något öfver 1 fots utsprång, såsom visas

i Fig. 2. Emellan dessa båda sistnämda torn

är jordvall (F), som för närvarande brukas till

åker och som från stranden sluttar uppåt till den
mellan tornen liggande vallen, h vars basis är just

i jemnhöjd med den förutnämde tornlisten. Ett

fullkomligt mörker h vilar öfver denna befästnings

gruiidläggning, som, hvad sjelfva slottet beträlTar,

sannolikt skett i Calmarortens första historiska

tider. Så mycket vet man med visshet, genom
ett kungabref af Magnus Smek från år 1337, att

derå arbetats under denne konungs företrädares

tid. Detta får förstås om den yttre vallen D,
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som således uvilkoi ligen är öfver 500 år gammal

;

ocli jag håller mig vid della residlat.

Genom afvägiiing har jag fiiiiiiit öfra sidan

af den omföriuälda turnlisten, i medeltal för hegge

loi nen E"' och E"", ligga 5,54 Fot ölVer sjöns me-
delniveau. Sjelfva listens tjocklek är vid pass 0.91

fot, så att undra sidans höjd öfver vattenytan

således Idifver = 4 63 fot '•"'). Antager man nu en

sek u lär landhöjning = 0.91 fot och uppskattar tor-

nens åltler till något öfver 500 år, så följer der-

af, alt vid uppbyggandet af tornen E'" och E""

listen å dem skulle blifvit placerad alldeles uti

sjelfva vattenbrynet vid sjöns medelhöjd och att

den således vid en större vattenhöjd måst stå un-

der vatten. Ett sådant förhållande är så föga

sannolikt, att det tväitum synes mig orimligt.

Sannolikare är, att listens höjd öfver sjöns medel-

uiveau aldrig varit märkbart olika med hvad den

nu är.

Af alla dessa historiska upplysningar, jeni-

förda med resultatet af de anförda nivelleringarne

af vattenmärket på Skallö, synes således otvif-

velaktigt följa, alt Östersjöns medelvattenhöjd vid

Calniar under de sistföi flutna seklerna föga eller

*) BRu.NrRONA nppgifver Cahnar slott lii^ga 4^ fot öfver

hafsylan. DeUa får väl förstås om den östliga , nai-

masl F (se tig.) beliigna delen deraf; den vestliga

ligger högre. Då han tillägger, att slottet nu
ligger 50 alnar från hafvet, boide han icke haf-

va förgätit att omnämna den omgifvande vallen,

som än i dag sköljes af hafsvågorna, så vida ej

dessa vid lågt vallin hindras af skedda obetydli-

gare npplandningar. För öfrigt bör anmärkas, att

det minimum af ålder, som han tillägger slottet,

eldigt hvad ofvanlör blifvit nämdl. bör refereras

till valUn och ej till den egentliga slottsbyggnaden,
hvdken äi myckel äldr*.
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iiilet förändrat siLL iäge i lörhåliande lill de näst-

*) De anförda observationerna syfta egentligen blott att

bevisa, det ingen höjning af landet ägt rum. Flere

skäl tala emot antagandet af någon märkbar sänk-

ning. Åtminstone, om någon sådan ägt rum, kan
densamma, alt dömma efter belägenheten af grimdva-
larne till vallen omkring Calmar slott, näppeligen be-
stiga sig till större qvantitet, än skillnaden mellan sjöns

största vattenhöjd och dess medelniveau, under hela

den tid af 5 å 600 år, som förflutit sedan vallens

grundläggande.
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Försök lill bestämmande af svaflets

och guldets atomvigt;

af

JAC. BERZELIUS.

De i sediiare tider begynta revisionerna af åt-

sliilliga kroppars atomvigter hafva visat, att de

flesta af dessa ännu ej kommit de rätta talen så

nära, som det till äfventyrs vore möjligt, att

med redan bekanta undersökningsmetoder komma.
Särdeles hafva försöken, att bringa dessa atom-
vigter till jemna multipler af 12.5, antaget att

vara vätets eqvivalentvigt, varit härtill bidragan-

de. Marignacs bekanta försök öfver atomvigterna

af qväfve, chlor, brom, jod, silfver och kalium,

hafva blifvit bragta till en förut ej uppnådd öf-

verensstämmelse sig emellan. O. L. Erdmann och

Maiichand hafva äfven bearbetat detta fält, men
med en tydlig förkärlek , att bringa allt till jemna
multipler af 12.5. Försök dem de anställt öfver

svaflets atomvigt, som de beräknat till jemt 200,
eller 16 gånger 12.5, hvartill den äldre atomvig-
ten, 201,165, kommer ganska nära, föranledde mig
att söka finna, huruvida deras resultat är riktigt,

hvilket är af stor vigt att veta, emedan så många
andra vigtsbestämmelser bero af svafvelsyrans
atomvigt.
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De hade bestämt en ny atom vigt för qvick-

silfver, den de äfven gjort lill en jemii multipel

af 12.5=1250, då vi förut ansågo den vara

1265 823, och hade sedan från cinoberns analys

beräknat svaflets. Denna förändring i qvicksilf-

rets atom vigt inflyter väsendtligt på en annan
atom vigt, nemhgen guldets, som blifvit beräknad
från den qvantilet guld, som fälles metalliskt af

en gifven vigt qvicksilfver. Detta föranledde att

söka ånyo bestämma ätven guldets atomvigt på
ett sätt som icke berodde af qvicksilfrets.

Svaflets atomvigt.

Den äldre atomvigten, 201.165, bestämdes,

redan 1818, på följande sätt'-'):

10 skrämmer bl v, återstäldt med kolad cre-

mor tartari af förut väl från andra metaller renad

blyoxid, upplöstes i salpetersyra i en vägd pla-

tinadegel, väl betäckt med inåt kupigt lock ; efter

skedd upplösning tillsattes destillerad och med litet

vatten utspädd svafvelsyra, så att litet deraf

tillkommit i öfverskott, hvarpå vätskan afröktes

i vattenbad till dess den icke mera luktade af

salpetersyra, hvarefter svafvelsyran afröktes öfver

en enkel spritla in pa '•"''") vid en slutlig hetta, som
svagdt glödgade degelns botten. Sedan vägdes den

svafvelsyrade blyoxiden. Från blyets atomvigt

beräknades den svafvelsyrade blj^oxidens, och då

derifrån afdrogs vigten af 1 at. bly och 4 at.

syre, så var återstoden svaflets atom v ig t. Af de

två försök, som kommo hvarandra närmast ,
drogs

ett medelresultat, som sedan tjenade till beräk-

ningen af svaflets atom vigt.

*) Afliaiuil. i lysik , kemi och mineralogie V. 394.

**) Sprillainpor ined ilnbbel luftslröni voro då nnnii

till keniiskt l)ruk obekanta.
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Blyets alomvigt liar einedlertid sedan under-

i^alt en revision'"'"), som de rå gör den ändring alt

dess alomvigl i slället för 1294.5 blir 1294.645,

h vilket, huru obetydligt den än är, faller helt

och hållet i beräkningen på svaflets atom vigt

som det af förändras med lika mycket. Jag har

derföre trott att en revision af de äldie försöken

här icke skidle sakna intresse. De voro 4 till

antalet. 10 grammer bly användes, i h vart och

ett deraf, och gaf

14.638 gr. Pb S, dess atom vigt = 1895.10 S =200.455

14.640 1895.36 — 200.715

14.644 _ _ 1895.88 — 201.235

14.658 — — — 1897.60 — 202.945.

Af dessa öfverensstämma de 3 första på 4:de siff-

ran af saltets vigt, men det fjerde försöket afviker

från det högsta af dem med ej mindre än 2.8. Det
är således klart att i detta föisök ligger ett icke

iakttaget fel och alt det således ej bör till me-
deltalets beräkning användas. Medeltalet af de
öfiiga 3 blir då 200.8017.

Erdmann och Marchand hafva klandrat detta

sätt att bestämma svaflets atomvigt, af det skäl,

alt vid en viss glödhetta blyoxiden släpper svaf-

velsyra. Men det beror helt och hållet på dens

omdömesförmåga, som gör försöket, om ett sådant

fel begås, ty afståndet emellan den temperatur,

hvari svafvelsyrans öfverskott är aflägsnadt, och
den, hvari det neutrala saltet begynner sönder-
delas, är så stort, att försöket kan blifva till-

förlitligt. Dessutom, om det fel begås att det

neutrala saltet mister syra, så utfaller svaflets

atomvigt för låg med den bortgångna syrans

I

hela vigt.

*) K. Vet. Akad. Handl. 1830 s. 54.
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Några äldre af aiig aiisLälla försök öfver

den qvaiiLitet svafvel, som bindes af silfver , gifva

svallets atom vigt litet högre.

2.605 gr. silfver gåfvo Åg= 2.993. At. vigt af S = 201.02

10.00 gr. — — 11.490 — — — 201.10.

Men det är icke en lätt sak att få så rent

svafvel, att icke ett opåräknadt spår af metall

kan deri medfölja. Det syntes mig då vara den

pålitligaste utvägen att, sedan genom Martg^acs

försök silfrets och chlorsilfrels atom vigt blifvit med
så mycken noggranhet på olika vägar lika funnen,

förvandla en gifven vigt chlorsilfver till svafvel-

silfver, genom lindrig upphettning i vattenfii

vätesvafla, hvarigenom s vafvelsilfrets atom vigt

blir bekant, och, efter afdrag derifrån af 1 atom^

vigt silfver, fås äfven svallets.

Till dessa (örsök användes kulor af glas, ut-

blåsta på ett rör af passande vidd. Kulan sattes

på vågen i jemvigt och chlorsilfret, fäldt med
saltsyra, ur en lösning af rent silfver i salpeter-

syra, och fullkomligt uttvättadt och torkadt,

invägdes i glaskulan, der det för större säkerhet

upphettades långsamt till dess det begynnte draga

i rödt, h var vid dess vigt dock icke förminska-

des. Kulan fick afsvalna i en exsiccator, före

h varje vägning.

Chloisilfret förändras i detta tillstånd icke

af vätesvafla vid luftens vanliga temperatur; men
då temperaturen höjes lindrigt, dock på långt

när icke till chlorsilfrets smältpunkt, begynner
saltsyregas utveckhis och massan svartnar. Tem-
peraturen hölls under försöken så att chlorsilfret ej

smälte, h vilket skulle mycket förhindra försökets

gång. Sedan ingen saltsyra mera förmärktes följa

*) Afli. i Fysik, Kemi och Min. V. 106.
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vnlesvaflaii, iipplieLlades svafvelsilfret för några

niinuler till glödgning i gasen och fick sedan

svalna deri. Efter vätes vaflans utjagande med
lorr luft vägdes kulan med sitt innehåll, och ut-

sattes sedan å nyo för I timmes glöd ning i en
ström af vätesvafla, men hvai vid jag ingen vigts-

lillökning fann, utan den behöll sig oförändrad.

Ett försigtighets-mål t måste jag här anföra.

Vid gasens genomgång genom den upphettade

kulan, särdeles då den mot slutet glödgas, sön-

derdelas en liten portion deraf i svafvel och vät-

gas. Svaflet afsätter sig i röret framför silfret

och utjagas derur med lätthet medelst upphett-

ning i gasströmmen. Men en del af svafvelgasen

difiiinderas äfven bakåt och bekläder röret der

med ett anflog, ofta ej synligt förrän det jagas

till ändan oeh samlas der. I det första af de

försök, jag kommer att anföra, hade jag ej ännu
märkt detta. I de andra utjagades detta svafvel

med hetta under det en lufström leddes i rikt-

ning från silfret genom röret ut. Vigten af detta

svafvel är visserligen högst obetydlig men den
faller dock helt och hållet på svaflets atom vigt,

som den förhöjer.

Chlorsilfver gaf Ag. At. vigt af Ag At. vigt af Svafvel.

6.6075 5.715 1550.760 201.100

9.2323 7.98325 1550.388 200.728

10.1775 8.80075 1550 300 200.640

12.9815 11.2405 1550.410 200.750.

Af skäl, som jag anfört, anser jag det första

försöket icke kunna användas till dragande af ett

medeltal. De följande tre deremot närma sig

hvarandra så nära som man troligen han komma.
Silfrets atom vigt är, efter de bäst öfverensstäm-
mande Marignacska försökens resultat, 134-9.66 och
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chlorsilfrets 1792.94. Medeltalet af de 3 sednare

försöken ger för svaflets atom vigt 200.706, h vilket

nära instämmer med restdtatet från försöken med
svafvelsyrad blyo^id. Jag tror att man utan fel

kan antaga medeltalet af båda, eller 200.75, som
dessutom instämmer alldeles med det 4:de af de

ofvananförda försöken med chiorsilfver , för att vara

sanningen så nära som möjligt.

Svafvelsyrans atom vigt blir då 500.75, och

denna ändring inflyter på alla de alomvigter,

som äro härledda från svafvelsyrade salter eller

svafvel. Så t. ex. blir atomvigten af calcium

= 251.651, magnesium = 158.14, lithium =81.66.

aluminium. Al = 341.8, tantalum, T = 2296.4.^,

thorium 743.86, ziiconium, Zr, = 839.5, Iluor,

F = 23 5.435 och As = 938.88.

Guldets Aiomvi^t.

Den hittills anlagna atomvigten för guldet

grundar sig j)ä tvenne försök af mig att ut-

fälla guld med en vägd qvantitet qvicksilfver,

h varifrån guldets eq vi va lent vigt beräknades till

2486.026. Men sedan den för denna beriikninq;

använda atomvigten af qvicksilfver blifvit till sin

riktighet satt i fråga, önskade jag kunna bestäm-

ma guldets atom vigt från någon annan kropps,

som vore säkrare bestämd, och fann en utväg der-

till i analysen af guldchloridens dubbelsalt med
chlorkalium, som, efter min analys dera ••'^''^•'),

består af en at. chlorkalium och 1 at. guldchlo-

rid, hvarvid guldels atom vigt låter beräkn.i sig

från atom\igten af chlorkalium, som efter Ma-
RIGNACS

*) K, V. Akad. Handl. 1843, s. 99.

*) K. V. AkaH. Handl. 1813, s. 185-
'*) K. V. Akad. Handl. 1829, s. 155.
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KiGNAcs försök är 932.1365. Tag beredde devföre

detta salt af rent guld, som löstes i kungsvatten

,

afdunstades till förjagande af allt öfverskott af

salpetersyra, försattes med en ungefär beräknad

lika atomvigt af clilorkaliunj , beredt af chlorsy-

radt kali, för att vara natronfritt, och kristalli-

serades, h varefter saltet i en liten vägd glaskula

upphettades, till chluridens fnllkomliga förstöring,

i en ström af vätgiis. Men vid dessa försök märk-
te jag att saltsjregasen afsatle, temligen långt

fram i röret, en hvit saltrök, som med största

lätthet bortjagades af en dei under hållen larnplåge,

och som således icke kunde vara annat än salmiak

,

och ju mera af denna lök, som vid försöken vi-

sade sig, ju lägre utföll atomvigten. Det blef

mig då klart att, vid guldets upplösning, litet

ammonak måtte bildas och gifva dubbelsalt med
guldchloriden , som utkrislallisenir med kalium-

dubbelsaltet. För att befria i^uldsaltet från denna

främmande inblandning, tillsatte jag litet chlorka-

lium i öfverskott, intorkade och smälte dubbel-

saltet, hvarvid salnnaken förstördes och litet guld

reducerades. Det smälta stltet upplöstes sedan

och omkristalliserades 3 gånger, för att befrias

från allt möjligt öfverskott af chlorkalium, och

hvar och en portion salt, som underkastades ana-

lys, var för sig omkristalliserad alla tre gångerna,

så att ingen likstämmighet i analyserna kan här-

röra deraf att saltet var på samma gång beredt.

Yätgasen bereddes af destillerad zink och

destillerad svafvelsyra. Det vid + 100° fatiscerade

saltet invägdes i en förut vägd glaskula, het-

tan under reduktion höils så lagom att saltet väl

smälte, men utan att fri chlorgas derifrån med
kokning utvecklades. Reduktion går på detta sät-

tet långsamt, men guldet blir kristalliniskt och

K. V. Ahad, HandL 1844. 23
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sammanhängande i en massa, lätt alt uttvätta.

Efter uppliöiande af sallsjias uLveckling, glöd-

gades massan i vätgasen några minuter, fick se-

dan svalna i gasen och glödgades derefter några

Ögonblick, då luften fält ersätta vätgasen, h var-

efter den vägdes. Chlorkalium utdrogs sedan ur

kulan med varmt vatten, och när det derifrån

afrinnande vattnet icke mer gaf någon reaktion

med saljDetersyrad silfveroxid, torkades guldet i

kulan, glödgades och vägdes. Förluslen i välgas ger

chlurhalten, den i vatten halten af chloi kalium.

Det skulle synas som borde chlorhalten gifva

ett medel att kontrolleia alomvigten, genom be-

räkning derifrån, men då saltet, som är fatisce-

rande och lätt torkar, förlorar sista vattenhal-

ten, gäl* alllid litet chlor med och saltet håller

litet kalium-guldchlorur , hvarföre det också efter

en sådan torkning, vid lösning i vatten blir oklart

då det upjwärmes, af litet guld som utfaller.

Derigenom blir den från chlorhalten beräknade

eqvi valentvigten för hög och i de olika försöken

mycket omvexlande.

Jag har anställt följande 5 försök.

Dubbelsaltets Återstod Vigten af Vigten Eqvivalentvigten
vigt. efter re- chlorka- af guldet. af guldet.

duktion lium.
med vUtgas.

4.1445 2.9775 0.8185 2.159 2458.745

2.2495 1.61625 0.44425 1.172 2459.120

5.130 3.686 1.01375 2.67225 2457.120

3.413 2.45125 0.674 1 .77725 2457.920

4.19975 3.01975 0.8295 2.188 2458.730.

Medeltalet deraf är 245 8.327 som utan sär-

deles fel kan lagas till 2458.33. Den enk la atum-

viirleii blir då 1229.16;'^

Beriikningarna efter ehloieii gifva alla öfver

24()0 för e(j vi valentvigten , af lätt insedda skäl.



Undersökning af ett njtt, Ytter-

jords- och Titansjrehaltigt Mine-

ral frän Biiö, i trakten af Aren-,

dal i Norrigej

AXEL ERDMANN.

Ifråga va raiide mineral upptäcktes om sommaren
1841 af Caiic). mineralogiae Weibye på den lilla

BgÖn, belägen vid pass två mil nordost om Aren-
dal, i norra ändan af Tromösund. På öns syd-

östra ända, bekant under namn af "det hvide

Bjerg," finnes en betydlig qvarstutskiljning , som
öfverlägras och genomsättes af en granitmassa,

uti 11 vilken sednare, vid kontakten af qvartsen,

Weibye träffade detta mineral, blott på en enda

punkt. Det förekom der i Fältspaten såsom en

körtellik massa af ungefär 4— 5 tums diameter,

och Weibye har ännu ej lyckats deraf anträffa

mer än denna enda stufi. Genom Herr Weibyes
godhet, som för ett par är sedan ^ föräi ade mig
ett litet exemplar af detta sällsynta mineral, har

jag blifvit satt i tillfälle att derå anställa under-

sökning, h vilkens resultat jag ödmjukligen ut-

beder mig, att få underställa Kongl. Akademiens
granskning.
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Mineralogisk beskrifnin^.

Mineralet, som vid fl^^prtigt påseende liknar

Gadolinit, är derbt med skäligt brott, utan ge-

nomgångar: tyckes dock efter en diiektion med
mera lätlhet vaia klyfbart. Färgen äi* rödbrun

af så mörk nyans, att större stycken, vid ha-

stigt påseende, synas svarta, men på vissa punk-

ter visar mineralet dock, vid åteikastadt ljus, ett

rödbrunt skimrande sken, och på tunnare kan-

JLer och i splittror är det genomlysande. Det har

glasglans, närmande sig hartsglans. Pulvret är

ljusbrunt, mellan isabellgult och rostbrunt. Hård-

heten lika med qvartsens eller något lilet deröf-

ver. Elgentliga vigten befanns vid -fl5*C = 3,

69-3,71.

Blåsrörsförhållande.

För sii:^ i tång: smälter det under bläskastnin?

leniligen läit till svart glänsande slagg, under

det den del af piofvet ljusnar, som ej vaiit ut-

-

satt för den strängaste elden.

/ Borax löses det lätt med i j-ttie lågen röd-

sul färof, som efter afsvalnin^: nästan alldeles lör-

svinner: i iine lå^en s:er det en mörkt brandgul

och vid stark mattning en djupt blodröd perla.

Denna kan ej fladdras oklar.

/ Fosforsalt löses det trögare, med lemning

af kiselskelett, till en gulaktig, efter afsvalning

färglös jHMla, som i inre Ligen får en svag

violett färg.

Med soda på platinableck fås manganreaktion.

Kemisk analys.

Sedan genom föregående foisök blifvit ut-

' rönt, h vilka beståndsdelar ingredierade i mine-

ralets sannnansättning , blandades och brändes
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(lelsamma, slainrandt och ew hingie (id toikatltöf-

ver svafvelsjra, med kolsyradl kali-nalion. Smälta

massan n{')[)!ösles i utspädd saltsyra, och lösnin-

gen afdunstades i vattenbad till nära torrhet,

h varefter massan genomfuktades med koncen-

trerad saltsyra, vatten påslogs och det olösta

frrånsilades. Den genomgångna lösningen fälldes

med kaustik ammoniak, fällningen afskiljdes,

tvättades och vägdes. Ur lösningen ntfäl Ides med
oxalsjrad ammoniak kaikjorden, h vilken seder-

mera bestämdes såsom svafvelsyrad. Då denne
sedan upplöstes i starkt saltsyrehaltigt vatten,

erhölls en liten qvanlitet kiseljoi'd olöst, som
frånfiltreiades och bestämdes. Ur vätskan, som
blifvit gjoi-d ammoniakalisk , utfällde ferafaldt

svafvelkalium in^en mangan. Fällnins^en med
kausrik ammoniak behandlades en längre tid med
utspädd svafvelsvra, som sedan, dock ej fullkom-

ligt, afröktes. Vid tillslaoninof af vatten erhölls

nu en klar solution, med lemnins: af litet kisel-

jord, som frånskiljdes och bestämdes. Den sva f-

velsvrade lösningen försattes, sedan den blifvit

gjord ammoniakalisk, med h yd rothjonammoniak ,

hvarnied d;^n nåo^ot litet dio:ererades. Sedan den
svarta voluminösa fällningen fått sätta sig, af-

hälldes det mesta af den ofvanstående klaia lös-

ningen och ett med svafvelsvrlighetsgas starkt

mättadt vatten påslogs. Svafvelföreningarne af

jern, mangan, äfvensom lerjord och ytterjord

löste sig nu småningom under fortsatt digestioa

på kapellet, hvaremot titansvran ren och hvit

förblef olöst. Den togs på filtrum, biändes och

vägdes. Den gaf med fosforsalt i inre lågan

en intensiv violett perla, med ej den ringaste

dragning åt röd t: således var den jernfri. För
att pröfva, om den dock tilläfventyrs ej kunde
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vara orenad af de andra ämnena, löstes den åter

i svafvelsyia och ur (iess utspädda lösning häri

ul fälldes den åter genom kokning. I den fiån-

fillrerade lösningen gaf kaustik ammoniak en högst

obetydlig fällning, som för blåsrör förhöll sig så-

som titansyra, och hvilken ringa qvantilet vid

kokningen hade hållit sig upplöst. Den fiån ti-

tansyran fdtrerade lösningen försaltes med salt-

syra, för att dekomponera- de undersvafvelsyrliga

salterna, och sedan det härvid utfällda svaflet

bli fvit aflägsnadt, tillsattes salpetersyra, för att

oxidera jernet, hvarefter den öfverflödiga syran

i vattenbad afröktes. Lösnins^en kokades med
öfverskott af kaustikt kali. Ur den genomgångna
solutionen utfälldes lerjoiden på vanligt sätt,

filtrerades, tvättades och vägdes. Den gaf med
koboltsolution en rent blå färg. Hvad kalit lem-

nat orördt, löstes ånyo i saltsyra och i lösnin-

gen insattes en krusta af svafvelsyradt kali. Eher
ett f)ar da^^ars förlopp hade en ringa hvit, kornig

fällning bildat sig, som afskildes ocli tvättades

med en mättad lösning af svafvelsyradt kali.

Della duhbelsalt, sedan dekomponeradt i kokning
med kaustikt kali, lemnade ett hvitt, något i

brungult dragande, hydrat, som vid glödgning

brände sig gulbrunt och för blåsrör förhöll sig

såsom ceroxid. Dess vigt var endast några milli-

gram mer. Lösningen, som blifvit filtrerad fråa

det eihållua duhbelsaltet, neutraliserades på ve-

derbinligt siitt mod auunoniak, hvarefter jernoxi-

den utlalldes med bei nstenssvradt natrun. Ur
den genomgångna hisiniigen utfälldes sedan ytter-

j(jrden med kauslik amm )!jiak. Men som denne
genom sin biunakliga farg. visade förorening af

fiämuianle ämnen, begjols den med en koncen-

trerad lösning af kulsvradt nation och bragtes till



359

kokning dermed. Efter en stund hade det mesta löst

sig, med lemning af några svartbruna flocko'-,

som lätt höUo sig i vätskan uppslammade. Denna
återstod, som nu franfiltrerades och h vilkens vigt

blott utgjorde några milligrammer , visade sig

vara en blandning af jern och mangan. Den erhällne

lösningen af ytterjord i kolsjradt natron gjoides

sur med saltsyra och jorden utfälldes med am-
moniak. Efter bränning visade den nu en rent

hvit färg. Med svafvelsyra gaf den ett salt,

som med lätthet kristalliserade : kristallerna, färg-

lösa och utan dragning åt amethyst, bibehöllo

ännu vid 50* sin genomskinlighet. Det salpeter-

syrade saltet intorkade till en gummilik deliqve-

scent massa. Genom dessa egenskaper skiljer sig,

enligt Herr Prof. Mosanders uppgift, den egent-

liga ytterjorden både från terbin- och erbinjor-

den. Att likväl, på grund af dessa korta försök
,

påstå att den här funne ytterjorden är alldeles

fri fl ån åtminstone någon smitta af dessa sed-

nare, vore alltför vågadt, då ingen skarp sepaia-

tionsmetod för dessa, i sina egenskaper för öfrigt

så lika, kroppar ännu är bekantgjord.

Alla här förut anförde fällningar upplöstes

efter vägning ånyo i syra, för att utröna den
möjliga halt, af kiseljord, sora hade släpat med,
h vilken då frånfdtrerades och bestämdes.

Solutionen, filtrerad från den fällning, som
vid analysens början erhölls med ammoniak, af-

dunstades till torrhet, salmiaken afröktes, salt-

syrehaltigt vatten påslogs och en liten qvantitet

kiseljord frånfikrerades och bestämdes. Lösnin-
gen gjordes ammoniakalisk

,
, försattes med fem-

faldt svafvelkalium
, svafvelmangan togs på filt-

rum, löstes i saltsyra och mangan utfälldes ur
den kokande lösningen med kolsyradt natron.
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Då (Jet var alt furnioda, del eii betydlig del

ti lansyra innehölls i den uisprungligeii eihållne

kiseljurden, behandlades denna efter vägning med
flusspatsyra , och sedan all kiseljorden hade af-

rökt, lillsaltes till den turra massan utspädd svaf-

velsyra, for att utjaga fluorn. Lösningen intor-

kades, glödgades och h)stes änyo i svafvelsyra.

Uti denna lösning innehoilos nu, med undanlag

af kiselsyran, alla förut här uppräknade bestånds-

delar, h vilka afskildes och bestämdes på förut

an förd t sätt.

Sålunda erhöll

Kiselsyra .

Kal k jord .

Jernoxid .

Lerjoid . .

Manganoxid
Ceroxid . .

Ti tan sy ra .

Ytterjoitl .

s i tvenne försök

30,00. syrehalt . . .

18,92

6,35.

6,09

0,6

0,32.

29,01

9,62,

),35. . . 1,905.
j

3,09. . . 2,844. > . .

),67. . . 0,202.)

100,93.

1 5,585.

5,374.

11,517.

1,915.

4,951. 1

Kiselsyia . . . 29,45. syrehalt . . . . 15,298. 3

Kalkjord . . . 18,63. . . . 5,307. 1

Jernoxid . . 6,48. . .
1,944.'

Lerjord . . . 5,90. . . 2,755. . . . . 4,956. 1

Manganoxiil 0,86 . . 0,259.1

Ceroxid . . . 0,63.

Ti lansyra . . . 28,14. . . . 11,158. 6

Yl lerjord . . 9,74. 1

99,S8

Om det vore tillålet att, med' ledning af

dessa resullat och med anlairande af den q^amla

ytterjordons alonivigt, beräkna mineralets sam-
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mansättniiig, så skulle följande temligen enkla

formel lills vidare kunna föreslås,

3(CS'+ F i^) + rr/% som, förvandlad
Mn) ^

^

till kemisk, blefve

Ca^S> + R Si+Yfi'.

Så skarpt svarar den dock ej mot det funna re-

sultatet, som man hade rätt att fordra af en mi-

neralanalys, men ringheten af material har ej

tillåtet, att vidare repetera undersökningen. De
båda analysernes ej så mycket afvikande resultat

tyckas dock antyda åtminstone ett närmande till

sanningen.

Då af analyserna i alla fall synes, att detta

mineral äger en från andra hittills bekanta mi-

neralier skiljaktig sammansättnings torde det til-

låtas mig, att med ett eget namn utmärka det-

samma, och vågar jag, såsom en aktningsbety-

gelse för Heir Prof. Keilhau*s utmärkta förtjen-

ster om de mineralogiska vetenskaperna, tillegna

honom detsamma, samt uppkalla det efter honom
med namnet KeilJiauit,





Om den Eulerska formeln

hU:.— [^Ujr^ l^Ux^ (^Ux-V ^W,- — &C.
2 1.2 1...4

af

c. J. MALMSTEN.

[)et är bekant, alt redan för öfver 100 år sedan

Stirling i sin Methodus Differentialis sive Tra-
ctatus de Summatione serierum solverade en mängd
problemer, h vilka äga ett stort intresse för så väl

iheorien oin oändliga seriei' i allmänhet, som i syn-

nerhet för (le i probabilitets-kalkulen så ofta före-

kommande, af mycket stora tal beroende, expres-

sioner, hviikas numeriska värden det vore nära

omöjligt att på direkt väg finna. Men bland alla

hans formler är det dock i synnerhet en^ som
städse ådragit sig en speciel uppmärksamhet, och

som också är allmänt känd under namn af Stirlings

formel. Det är iiemligen den , som gifver approxi-

mativa värdet på logarithmen till en produkt,

bestående af elt mycket stort antal faktorer . h vilka

alla tillväxa i en arithmetisk progression. Den
serie, som denna formel framställer, presenterar

deruti en särdeles egenhet, att densamma, fort-

gående efter negativa digniteterna af ett tal, som
är supponeradt mycket stort, till en början är

starkt aftagande, men slutar alltid med att blifva

divergerande, huru stort det nämda talet må vara.
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Hvad seriers konvergens och dlveigens be-

träffar, är det kändt, att de äldre analystema icke

voro dermed så nogräknade, utan begagnade sig

ofta i sina deduktioner af till och med tydligt

divergerande oändliga serier. Detta förhållande

är nn mera helt annorlunda. De nyare analystema

äro — och detta med rätta — så långt ifrån atl er-

känna något slags begagnande af icke konverge-

rande serier, att de vilja ur analysen snart sagdt

bannlysa alla sådane.

Men denna deras i högsta måtto riktiga sträng-

het vid seriers begagnande har dock just vid nämde
Stirlings formel haft ett svårt prof att utstå. Den
är å ena sidan divergerande, och borde derföre

förkastas, men å den andra nära oumhäilig, och

kan det derföre icke. För att nu icke behöfva

göra — h vilket några verkligen gjort — ett

visserligen af behofvet påkalladl, men der fö4T. icke

i vetenskaphgt hänseende tillåtligt undantag för

denna serie, fanns ingen annan utväg, än att ifrån

oändlig söka förvandla henne till ändlig, d. v. s.

finna dess komplementar-lerm. Och detta bar

äfven lyckats. Vi vilja här blott erinia om hvad

Liou vnxE ••'•) och Cauchy ••••'•')
i detta hänseende

presterat.

Denna Stirlings serie, om h vilken vi i det

föregående talat, är dock endast ett specielt fall

af cn gcnerellare formel, som Mactaurin först

framställde, men som i sednare tider är känd under
nanui af Eulkrs formel, nemligen:

*) Så t. ex. sagtM- Legendre i sin;» Excrc. d, Calc. Jntcgr.

all ticiina serie bör anses säker ända till den j-imkt,

der konvergensen upphör.
**) Journal des Mal Ii. p. Liouville Tom. 4 pa^?. 317.
***) Excreises d Analyse et de Phys. Math. Tom - II,

pag. 386.
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h B B
fl) . . . hZu=fudx w+ u — u '+ &c.
^ ^ 2 1.2 1...4

der B^ , B^ Scc. utmärka de successiva BERNOULLi'ska

talen, och u , u"\ &c. den l:sta, 3:dje, o. s. v.

derivatan af u.

Talen B^, B &c. äro, såsom man vet, af

den beskaffenhet, att de ifrån och med det 4:de

gå i oupphörligt tillväxande och blifva slutligen

oändligt stora. Convergensen af serien (1) är så-

ledes ingenting mindre än allmän, och vi hafva

stiaxt härofvan anfört ett bevis derpå, i det speciella

fall, som gaf Stirlkngs formel.

Under sådane förhållanden och då serien (1)

ofta presenterar samma egenhet som den , h vilken

vi vid den SxiRLTNGska anmärkt, att den nemli2:en

i början är starkt aftagande, men slutar med att

blifva divergerande; så har man,föraLt äfven i så-

dane fall legitimera dess begagnande för beräknandet

af approcherade värden, varit betänkt på att kunna

bestämma gränsoriia för resten, om man i kalkulen

stannar vid en viss term, d. v. s. bestämma grän-

serna för den dertill hörande komplementar-termen.

Det första försök, vi i detta afseende känna , är af

Erchinger och finnes så väl af Ettinshausen i hans

orlesungen iiber die höhere Mathematik I Del.

pag. 429, som af Eytelwein i hans Grundlehre
der höheren Andljsis II Del. § 696, framstäldt.

Men det sätt, hvarpå deduktionen sker, är ingen-

ting mindre än tillfredsställande, alldenstund diffe-

rential-eqvationen , med hvars tillhjelp restens stor-

lek skall bestämmas, endast gäller för det fall,

att den serie, ur h vilken den blifvit deducerad,
är konvergerande, och det således ingalunda kan
medgifvas — hvad som dock påstås — att den
är allmänt gällande.
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Eli deremot i hög grad skarpsinnig deduktion

af komplementar-terraen till utvecklingen af Ji^n,

tagen mellan vissa gränsor, har Pois$o>" framställt

i sin bekanta afliandliug: Sur le Calcid numerique
des Intégrales Définies •'). Den grundar sig helt

och hållet på den kända expressionen

a a

—a —a

(hvilken, såsom vi veta, gäller för alla värden på
j:* mellan integralens limites); den formel, till hvilken

han kommer, ehuru framställd i annan form, är

denna

Äz:/(x)=/:/(x}./x-|{/(c)-/(o)}4-^/.x -
.

•

1 111
der -(2^)2^^^,,, =1+-—+— + —+ &c.

c

o

och h varur lätteligen erhålles, om man i stället för

X sätter x—x^ och derefter f\x) i stället {övf{x—x^),

{h

(3)

samt gör c-\-Xq = .r ,

,J/<'/(^)=//(-^)'/^-^('^,)-/(*-o^}+^^.ÄV'(-^,)-/'(-ro)}

. . . +(-l)'"-i./„,/(^"'{/'.="-i'(x)-/i2'"-iX.ro)}+Ä'

^0

*} Memoir. dc l\4cad. des Sciences VoL VI. pag. 571
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Om med betecknas den största numeriska

valören på f^^"^\a:) mellan griinsorna och oc^,

och man endast har afseende på numeriska värdet,

blir i allmänhet

(4) . . . . B'^<h'^rnj^Q^^jc-a:J;

och , i det fall att fi'^'^){oc) icke mellan nämde gränser

förändrar tecken,

(5) . . /?'<^,„A2'"(/(2'"-»(x)-y(2—l)(x)},
,

h vadan således för delta fall

då o<9<l. Granskar man noggrannare deduk-

lionen af dessa Formler, sådan den af Poisson

blifvit framställd, föranledes man till den an-

märkningen, att desamma nödvändigt fordra, att

differensen oc^—x^ eller c är en yew^ multipel af A.

Jag känner icke huruvida någon förut fästat upp-

märksamheten härpå: för Poisson sjelf var det

mindre vigtigt, emedan närmaste föremålet för

hans undersökning var att approximativt beräkna

värdet på Jf{a:)dx, och han således kunde dispo-

nera öfver h huru som helst, hvilket dock inga-

lunda är händelsen vid beräkningen af }i^'f[pc)

för ett determineradt värde på h. En sådan in-

skränkning af föregående formler kan dock und-
vikas, om i stället för (2) den af Dirichlet fram-
ställda formeln ^

*) Crelles Journal B. XVfl, pag. 60.
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tages till utgångspunkt; man finner neraligen då

att ofvanstående formler gälla, icke blott då .r—jr*^

är en jemn multipel af /z, ulan en multipel h vilken

som helst

En med ofvan anförda helt och hållet olika

methodför bestämmandet af komplementar-termens
gränser vid ett specielt fall af EuLERska samma-
tionsformeln, har sednast Jacvjbi gifvit i sin för-

träffliga afliandling: De usu iegitimo formuhu
summatorke Maclaurbiiancu (Crelles Jourucd B.

XII pag. 263). Han kommer der Lill det resul-

tat, att om de båda expressioneni l

(7) ... 2:''''/(2"0(:r+i.) och P"^+'^\x+z)
^0 ^o'

för alla värden på z mellan o och h icke för-
ändra tecken j samt beg^e hafva samma tecken ,

så är

Ä2^;/(x)=//(x)</x-|{/(x>/(.xO}+^;|{/txj-/(x

^0

-
+(-i)'"-7f^{/^-'"-^-(-^-.)-y-'"-^x*-o)}

då o<9<l, ocJi Jc—x\ en exad multipel af h.

Detta Jacouis resultat kan den PoissoNska deiluc-

lionen icke fullkomligt ålergil va , utan endast i det

fall alt

') DHfcrcnzial- und IntcgralrecJinung von Raabe Ziirich

1839, I Tum. pag, 42h.
j
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/(2//^)(x) och /t2/n-f2)(^)

äro båda på samma gång positiva eller på samma
gång negativa, inom hela gebitet från x—x^ till

x~x, Jacobis clecluktion fordrar deremot endast

alt expressionerna (7)harva häda samma tecken från

z—o till~z,= A, hvilket naturligtvis alltid ar fallet,

då Poissons villkor är uppfjldt, men kan äfven
dessförutan vara det.

I det föregående hafva vi nu redogjort för

livad som intill närvarande stund, så vidt vi

känna, blifvit åtgjort i afseende på det ifråga-

varande ämnet, och vi vända oss nu till vår egen

undersökning deraf, for att i största koithetgifva

en resumé af närvarande afhandlings innehåll.

Den är indelad i 3 paragiafer: i den yör^-^^^ hafva

vi uteslutande sysselsatt oss med deducerandet af

åtskillifja relationer mellan de successiva Bernoulli-

ska talen, h vilka vi i det följande behöfva; den

andra innehåller deducerandet af de allmänna

theoremer och formler, hvilka i afseende på ifråga-

varande ämne äro af väsendtlig vigt; och i den

tredje hafva vi slutligen visat några icke ovigtiga

applikationer af det sista af oss framställda

theoremet.

Hvad sjelfva hufvudfrågan beträffar, hafva

vi, i stället för att, såsom vanligtvis sker, be-

trakta den EuT.ERska serien under den form, den
i (1) eger, valt till föremål för vår undersökning
den dermed analoga

^ ^ 2 1.2 1...4

Detta kan visserligen vid första påseendet synas

vara en obetydlighet, men det är dock vid flera

applikationer af väsendtlig vigL Det är natuiligt,

att vid den Eui ERska fonneln (1), betraktad i sin

K, v Akad. Han dl. 1844. 24-
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största allmäiinelighet, ej egentligen kan bli fråga

om att söka en komplemeiilar-term för utveck-

lingen på högia sidan, allclenstund venstia meui-

brum eller JiZii är dertiil allt for intieterminei ad.

Antingen måste man fixera densamma genom att

betrakta den finita integralen såsom en inom vissa

gränsor skeende summering , eller också måste man
gå ut ifrån såsom en bestämd funktion af

då man naturligtvis alltid derutur kan deducera

och dess derivator. Det torra sättet , ehuru hit-

tills det vanliga, hai- dock ofta med sig i afseende

på kontinuiteten ganska väsendtliga olägenhe-

ter, hvilket t. ex. visar sig vid den utveckling af

logr(^+l) » hvartill man på detta sätt kommer, och

h vilken, ehuru man än sedermera må söka vindi-

cera dess allmängiltighet, dock endast för alla hela

värden på x är strängt bevisad. Vi hafva derföre

valt att betrakta '^u såsom en determinerad funk-

tion af .r; och det är just för att tydligare ut-

märka detta, som vi valt för den EuLERska serien

den form, hvarunder den i (9) är framställd.

I afseende på methoden hafva vi endast med
Jacobi sjelfva utgångspunkten gemensam, nemligen

den kända formeln
h

Uj,^h— ih + fii^x + '~Ux + "' u +/ u
.

dz,
1.2 ^ / 1 . . . r

o

För Öfrigt äro våra deduktioner helt och hållet

olika. Genom det sätt li varpå denne utmärkte
mathematiker undersöker naturen af den af oss

med (p[z) [se formeln (25)] betecknade funktionen,

lår man viss(>rligen bevisadt att densamma mellan

z=o och z= /i icke törändiar tecken; men man
får ingen käiniedom om den visserligen märkvär-

digaste egenskapen hos denna funktion, nemligen
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att den mellan nämde gränsor har sitt enda niä-

ximum eller mininum vid ^—~> samt å ömse

sidor om denna punkt är fullkomligt symmetrisk.

Denna egenskap blir deremot genom den af oss

framslällda dedaktionen bekant; och vi tillåta oss

lassa en särdeles vist der på, alldenslund det är

just derigenora som vi kunnat finna komplemen-
tartermens gränsor äfven för sådane fall , som den

JAcoBiska deduktionen leninar helt och hållet

o vid rörda.

§ 1.

1. Om man i den kända fui niehi
00

o

i stället för högra membrum insätter dess värde

(der B^^ , . . . Bm äio de successiva BERNOULLiska

talen) och, efter att hafva differentierat2/w-l gånger,

sätter iy= o, erhålles
QO

rx^^^-^dx Bm
^

"^^ J e'^^^-1 åm

'

Formeln (10) gifver också, om den multipliceras

med 2coS(ä},
CO

O

då vi för korthetens skull sätta

/i 1 , ,
2cosäj

, . , .

2cosä;( cot - cot 1 äj+sihäj = <p[^)y
^00 2 ^ ^ M
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d. v. s., med tilllijelp af (11),

co)^B^co 4- ( v (
—̂ - -

)
4-

.
'

^ 1..3V 2 2-^ 1...5V 3 3-^

. +— (— U&c.
1.2...27?z-r ^ ^

För alt nu differentiera (13) 2/^—1 gånger, be-

gagna vi oss af den kända formeln

(lo)..{ 2^ _^ ^

+ er(«-«^V-i) (7i-mV-lf} ;

b vilken gifver efter vederbörligen verkställda re-

duktioner, om man sätter a)= o,

och således blir ur (t 3)

emedan enligt (14)

, .,
—= + (-l)'^-i

Utvcckhis digniteterna i Formelns (17) venstra

mcndjrum, och n)an med (2m-l)^, (2/?z— 1)^ , &:c.

betecknar l:sta, 3:dje, &c. binomial-coeflicicnlerna

för digniteten 2/71—1, erhalles

r dx
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hvilken formel, om med tillhjelp af (12) inte-

gralen verkställes, gifver följande relation mellan
de BERNOULLiska talen

(18)..

\{2m-lXB-i{2m-l\B^+i{2m-ilB-...

2. Låtom oss i (10) cch (12) i slälletförx
-

sätta — och i den föi ra tillika 2co i stället för ä> :

o -

då blir

''-'^
2m

o

UjC= 00 ( ^.

Denna senare, multiplicerad med cosä;, gifver
00

(e^^'—e-^'')cosM
,

coscd 1
djc~s\na) 4-

e^^—i Cl) si nöt;

och, om man difterentierar 1 gånger och

sätter <w= o, erhålles med tiJlhjelp af (16)

.2m-l ^2w-l

(-1)

, 1m-\ r . cosö) 1 "i

c/ ^{sin^t;+ :— 5^

(co=o) ^ OJ sinwj

Men

COSä; 1 O) iy^ fie;^'^^-* ^mu+ = 3 . 4,5 . +(>_l)m-l/2,;2^1).- f&C.
M 1.2 i;..4 1....6 ^ ^ ^l,..2/7^
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1 1 2(2-1)..^^^; 2{;i'-i)B^c^

smoi) O) 1 . 2 1.2.3.4

2(22»'-l-l)i5^^c;2A'^-l

. .+ +&C.
1.2...2/7Z

Il vadan
, 2/w-l f . cosw 1 "I

(i <!siiiä;h :— > j

och således

2in
{2(22--l-l)i5^4-(-l)-(2m-l)}

^l+xV-l)2'^-i-(l-xV-r/'''"^ f/x _ (2m-i)+{-i)m .2(22^^-1-

Ul veck las digniteterna i veiisLra membrum och

integralen med tillhjelp af (19) verkställes , erhålles

i2m-i)2^B^ (2in-i)TB^ {2m-i)TB^

(20)

6

.4-{-l)m-2

2A7Z-2

2/7^-l . .
2(22"'-i-l)^

+(-1)
2/?^

2ni ^
^ 2m

och geiium onifij ttiiing af veiisti a membrum s sista

ocli liö:^ia membriim's första term

^^(2//^-1).^^A _ i?in-\\TB^
^ ^

^

(2m-l)2„..3 22-2^^1

2//*

= (-!)-.

2/7^-2

2(22-- l)i?^

:/7i

samt slutligen genom att multiplicera hvarie term

I
^

^ 1
med

,

r(2/7z) 22'"1111 1 7^ 1 1

C^i)

1...2,/^*22- 2 Y..^^'22-i"'i.2\ j;;^'22-2

1 1 , i>..-l 1 1
^— + + (-1)"' •

(
^
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§ 2.

1. Sedan vi i ('oiTiilerna (18) och (21) funnit

de tvenne relationer nieilan de successiva Bernoulli-

ska talen, hviika vi i det följande beböfva, öfvergå

vi nu till egentliga hufvudföi eraålet för denna af-

handling, nemligen den EuLERska eller, säsoni

den kanske rättaie boide heta, den MACLAURiNska

s umm a tions-se i ien

.

Låt Ux vara en funkliun af jc, h vilken sjelf

jemte de 2m-\-l första deri vätorna ar kontinuerlig

från jc till x-\-h\ och låtom oss för korthetens

skull sätta

ihu^ - åU:^- H h/\Uj, - H h'/\ui -

der Ujc, &c. är den Irsta, 2:dra &c. deri vätan

af Li^ i afseende på jc. Till följe af ett känd t

theoieni "''") äro

1.2 1.2.3 12...2/72 ^ J i,.,,2m

+ — ^^ 4 / . w dz
1-2^

' 1...2//1-1 " J 1....2m-l
o

(2m) rh-
+y ^—

:

o

L..2m-2 ^ J 1....2m--2

I»

*) Resumé des Lecons sur le Calcul infinitesim. par

Gauchy. Paris 1823' pag. 141.



(23)

Dessa viirden pä i^Uj^, l^ii!^ . . . I\u""^ ^
, insalta i

(22), gitva

1.2 1 }

(lå coeilicienterna ff^, . . . H^m-i l^esiänniK

säliijida

:

1

1.2

H i

H +— + = o,
1.2 1.2.3

H H \

(^4)...<[ ' 1.2 1.2.3 1....4

\Lnm-l + ' + + . o .
+ ZZZZZZ + :

—

= O ,

^-^'^ 1...277Z-2 1...2/?i-l

(25),

//2m-l + + + . - .
+ '

+ + — (>.

1.2 1.2.3. i,_,2m-2 1...2/;^-l
^

2. Lä torn oss nu först betrakta •polynom-
faklorn under tecknet / i eqvationens (23) högra

nienibruni, och för korthetens skull sätta

(p{li-z)= ^ + ^-^^ + -^-zzLzr- + +
1....2//Z.-1 1....2/yi-2 1...2/.'z-4

, . . . +
1 . 2

r>rA ui ^
Jf^iJ^^^-^ HJ^(J^- ^i'-' H^^-\h-z)—

. '

-—+

—

' +...+ ——
1...2/;i~3 ' 1....2/;?-5
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h varigenom i släilet lör (23) erliAlies denna kor-

tare exptession:
h

(27) . . . F{xji)^-p^^^yz{<p{k^^^^
o

Oin vi utveckla (l)(/i—z)+^{h-z) efter digniteterna

af z, er 11 a Hes

h2m ^ + + ... + + +^2/w-l}
li..2m

l...2A?^-l i...2m-2 ^-^-^ 1.2

^\...2m-i 1...2/;i-2 1...2/?i-3 ^-^

A^- %Y 1 H„ H2rr^.^ „ ^ ^+—-]—===+—===:+--Z=Z=+-...+---+Zr2^-3+^2,.-2}
^•^ ^J...2/?2-2 1...2/?z~3 1...2/?z-4

^2/?2-5 „ ^ .

• .•+-r~^+^^'^^-4+^2m-3>I
1 + —+ —

—

+. ..+

1...2/7z-3U-^-^

1...2/72-2il-^

/.^2m-l

1...2/7Z-1

^2/72

N 1...2m

och med fäsladt afseende på relationerna (24),

h--z)-\-^(h-z)=- +—^ +--^ + . .
.+-

^H^h'z^rn~=i HJl'z^n2-o Hh'z^^^~^' i^2m-l/^^'^'^-l

I

~1 ==+ ^— + ^ -
.+

\
' ^...2m-3 1... 2/7^-5 1...2772-7

1
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det vill säga

(28) . . . o[h-z) + '^{h-z) = o{z)-^i,{z).

Om z här poaeras lika med— , erhalles

*(l)=-(|).
b vilket nödvändigt fordrar

Men detta vilkor kan dock ej uppfyllas för hvad
helt värde man glfver åt ni, utan att nummer-
coéfficienterna for de särskilta termerna af -J/f/i-zi)

i (26) äro o, d. v. s.

(281) . . . ^r. = zr, = //, = ...=/r2„,.i = o,

hvarigenom vi i slället för aeqvationerne (27) och

(28) erhålla

h

(29) .. i^(^/A)=-J^/^"_^^^^
o

(30) .... (p{h-z) = (?{:).

3. Hvad coéllicienterna H , H , H (S:c.

beträffar inses ome lelbart att

härigenom och medelst (28^) kan den sista af re-

lationerna (24) sällas under denna form

(31) — + — ^ T... + + =
l...l.V«-2 l...L>«-4 1-^ l--^'"

b varur, om man mnUij)licerar å ömse sidor meil

2r(2///) , och i allmänhet sätter
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(32) . . .
•

. //2,=(-i).+».-^^

erhålles

{2m-ilJ^ -^(2m-l%J^+j{2m-i\J^ -

+(-l)"'-'-^I^-(2m-l)2,„.5^„-2+(-l)'".^(2m-l)2„.3^..

m—l

m
hvilken formel, jeniförd med (18), ovilkorligeii

fordrar att i allmänhet

och således

(33) .... //,,=(-X)-+i.^,

då vi med Br utmärka det r:te BERNOULLiska

talet.

4. Sedan vi nu funnit värdet på alla coeffi-

cienterna vilja vi taga formeln (29) i närmare
betraktande, och vi skola först bevisa, att fun-
ctionen (p{z) icke förändrar tecken mellan z=o
och z=hy utan är positiv om m är jemt och
negativ om m är udda.

Härtill behöfva vi dock en relation mellan

coéfiicienterna H, som lätteligen låter deducera
sig deraf att (p{Ji-z)=(p(z) och således

h

h T
(33^) :J(p{z)dz^2j(p{z)dz.

o o

Om dessa integrationer veikställes eihålles

omedelbart, efter division med A^m+i^
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1 H,
+ —— + — 4-

.
— + . 4-

1 i H 1 1
+—^.

1...2/7Z+1 ^ J- ^ 1...2//Z—1
^

H2rn-2 1^

' ' * ' 1.2.3*^^'

hvadan med lillbjelp af relalioneriia (24) och (281)

erhålles

1 1 ZT^ 1 1 i

4
~. T 92/w 1 9/7/ 92/72-1 . 7 92/72-2 . T 92/n

^2,72-2 1 rr+ = — /Z2m

.

1.2.3 2'

O. Det är IjdJie^t att

z + H^h

är negativ mellan z= o och 2=—; ninltlpliceras

med Ir^dh och integralen tages mellan h= h ocli

hz=z^ , erhålles
Q

som äfven måste vara negativ mellan samma
gränsor föi' och h vilket samma äfven måste

ega rum med
z HJi

äfvensom med 3 2
h

*) Donna (H|VMtion erhålles lalleligen med at

fornirln (34)
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och således måste expressionen i högra membriim,
mLdlipliceiad med —z, d. v. s.

,

(35) .
—+M'I. + Hlez

^ 1...3 1.2

h
vara positiv från z= o till z=— . MuUipliceras(35)

med Ir^dh och integralen tages mellan /z--A och

Ji=co , måste integrations-resuliatet

1.2.3.5"^ 1.2.4

och således äfven

^— +
1.2.3.5 1.2.4 3

h
,

vara positiv mellan z— o och s= —, h vilket samma

äfven måste vara förhållandet med
h

^Vl.2.3.5 1.2.4 3 ^ V1...5 i ..4 1.2.3 * ^
^

z

och således måste högra membrum , multipliceradt

med —z, d. v. s.

(36) +-^^^^^+Hh'z
1...5 1...4 1.2.3

h
vara negativ från z= o till • Multipliceras

åter denna expression med h-^dh, och integralen

tages mellan h=h och /i= qo , måste resultatet^

multipliceradt med /?, d. v. s.

*) Se föregående not.
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Hhz' Hh'-J H h'z

1....5,7 1....4.6 1.2,3.5 3

vara negativt mellan samma gränsorförs, afveii-

Som också
h_

2

J^L..5.7 1...4.6 1.2.3.5 3 ^ V1..7 1...6

1...5 1.2.3 ' ^
^

och således, om högra membruii) multi[)liceras

med z

V HM HJi^z' Hli^z' _—+-^+-^—+—— + Hh'z
1...7 1...6 1...5 1...3

vara positiv mellaii gränsortra z= o och

Ur denna formel kan nu på ett med det före-

gående fullkomligt analogt sätt deduceras att

z' Hhz' Hltz? Hh'z' Hlté ^

1...9 1..8 1..7 1...5 1..3

är negativ mellan samma gränsor o. s. v., och

vi behöfva blott att i allmänhet bevisa, att, om

-+..+
1.2.3....2m- 3 1...2/;z-4 1...2m-5

är positiv eller negativ mellan z=o och z=^ älven

(38)
1...2/;z-l 1...2/7i-2 1...2/7Z-3 i...2/;z-5

.... 4- 4

1.2.3 1

*) Se föregåeude not sid. 380.
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är negativ eller positiv mellan samma gränsor.

För alt göra detta, låtom oss multiplicera (37)
Died /r'^"^dh och integrera mellan h— h och /i=oo ;

då måste

6^

+—' + •.. + --4-

1...2m-3 2/^^-1 1...2m-4 2/^-^ 1...3 • 5 1

och således äfven
^Jlm-^ 1 H^Jm-^ h Fl Z^'^-^ h'

1...2/7^~3 ^''^-^ 1...2/7Z-4 1...2/7Z-5
^'^^"^

+
1...3 5 13

h
vara positiv eller negativ mellanz=ooch ^

och om, efter multiplikation med dz, integralen

taoes mellan z= z och z—— , måste resultatet äf-
2

ven vara det, d. v. s.

-( +
' + -—^ +—' + . . .

1....2/7Z-1 1...2/7Z-2 1...2/;i-3 1...2/W-5

vara positiv eller negativ mellan samma gränsor,

och således, om man multiplicerar med —z, ex-

pressionen (38), som ingenting annat är än deri-

vatan (p'{z) af ^(z), vara alltigenom negativ eller

h
alltigenom positiv mellan z— o och z— — . Granskar

man noggrannare föregående bevis finnes lätteligen

äntiu beslämdare, alt

*) Hvilken formel lätteligen erhålles med tillhjelp af (34).
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(})'(z)f som är ett functio inteera af z af {2m -1)-

graderij är positiv inom hela ofvannänida gebit

^

om m är ett jenit tal, och negativ om m är luhla.

Härutar följer nu omedelbart, alt äfveii

J(p'(z)dz = (p{z)

ickeförändrar tecken mellan z~o och z—"^,utan

är positiv inom hela detta gehiet, om m är ett

jemt taly och negaliv. . . . om m är udda
Vi behöfva nu endast erinra om den reJan

funna relationen

(:^9) <p{z)=<p{ii-z),

för att fullkomligt hafva bevisat, livad som skulle

bevisas, nemligen, att (p{z) icke förändrar tecken

mellan z— o och z= hj utan po s i t i v iiiom detta

gebietj om m är ett jemt talj, och negaliv om
m är udda.

6. Om vi differentiera aeqvalionen (39) i

afseende på z, erliålles

h vilket nödvändigt fordrar att

(?\z)= o för -=~.

Således har 9'(:3),som enligt det föregående icke

föiändiade tecken från 3= 0 till z=— , till lot z =—

,

2 2

öfvergår i denna punkt från positiv till negativ,

(om iir jeml) ollei" tsertom (om m är udda),

och förändrar tlci eller icke tecken från r= — till
o

z-=^h
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z= h tecken. H vara F följer alt primitiva funklionea

(p[z) går i oupphörligt tillväxande (om m är jemt)

eller oupphörligt aftao^ande (om m är udda) hån
II

z= o till hvarefter den åter oupphörligt

aftager eller tillväxer till z^h'^ d. v. s.

(p^z) har mellan z— o och z= h ett enda ni a jc i ni u ni

h
7iemhge?i för om m är ett jemt tal^ och

ett enda minimum för samma värde pä z om m
är udda.

7. Vi återvända nu till formeln (22), h vilken

enligt det föregående kan sältas under denna form

IBJi' B ,r
liU:, = /\u,- Ihåu':, + Aay~ 7^^"-^ +

l^it + 7?

då vi göra

(41) Ä= -/«<';;+>(z>&.

o

Men emedan (p{z) icke förändrai* tecken mellan

integralens gränsor, är

o

d. v. s. med lillhjeip af (331) och (34)

och vi hafva således följande generella

Ä. v. Akad. Handl. 1844. 25
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Theorem. 1. Låi u^c vara efi funktion hvilken

som helst af Xj blott den sjelf jemte de 2m+i
första derivatorna är kontinnerlig från x till

x-^h; så är värdet på R i forme/n (40) iika med

i,... 2m

(43)

multiplicerad med ett intermediärt värde af den

{2m+iyde derivata?}^ d. v. s.

hux=(^nx .^n-, + ^u^ —
2 1.2

Detta theoiem är fullkomligt genei ellt , ccli föi ut-

sätter endast funktioiiebs jerate de iiäm<]e deriva-

ternas kontinuitet.

8. Om i (40) i stället för x sättes först x^
och sedan x^ och resultateriia subtraheras , erhålles

h , B 1f

(44)«
II

-Ml }- h{z)dz{u -U
1...2m-2 •

Ô

och, emedan <p{z) icke lötändiar tecken njellan

integralens^ gränsor, finnes på samn)a sätt som

ofvan med tillhjelp (af 331) ocii (34)

45)^
^ i...2m-2^ ^

^Bmh-'"+ ^f (0;„+ l) (2m+ l)-|
A.(-.\)m^i <ii^ ^ -iC ^, K

(2
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då 9 är en nummer <1 . Antages här

(46) = 2^;/(x+3),

då blir åu^^— Au^,^ =J/[jc)dx

och i allmänhet

och af foriueln (45) erhålles

..... +(,.iy._!!± (yi2.-3)(xJ-/2^-3)(^j|

+ -^^i- .S^Yls^^Vx+e/O,
^ ^ ^...2r7^ -o' ^

^

hvilken formel icke nödvändigt fordiar, att jc^—^v^

är någon exact rnultipel af h.

Om jc^—jc^ = nhy och med beteckn?»s den

största numeriska valören på fl^f^X^Jc) inurn ^ebietet

jc— jc och jc= jc , blir nanieiiska valöreji af

cf h sfdedps

•lo
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då e är en luimiiier <1. Denna (uijiicl ^ei på
restens gränsoi samma expression som den Poisson

frarasLälk

9. skola Ull öfve-i^ä til! det speciellaie

fall all ^cke forämirur tecken från z=zO

till z-=li. Dä blir i 'U))

eller, eraedan o(r.) icke föi ändrar tecken mellan

integralens gränsoi', (cli dess stÖista numeiiska

Väiör år Of — ) och dess minsta o,

2 ^ o-

der 9 äi' en sådan qvantilet att o<7<l. livad na

^(^—
J beträffar, erbålles (med tillbje]p af formeln

(21) § 1) lätteligen dess värde, neniligen

'7zx 22^"-! B,„iL-"'

(49)
2ni

or-)=(-i-'".i

—

v 2^ ' 2-'"-i 1....'.

och således blir

(50) . . . i?= (-l>+i.5. ^~ ^u

Häraf erhålles följande

T/ieorem IJ. Låt vara en funktion af
Jivilken sjelj jcniie de 2m-\-i första derivatorna

äro kontinuerliga från x till x-^li^ samt dessuton

den (2ni-\-iyde derivata ?i icke mellan dessa grän so

forunilra tecken; sä är värdet pä B. iformeln (40

d. v. s, man liar
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}in'—(\Ux Ai4+—^

—

^^^'x
^

—

^Ur^-
2 1.2 1...4

AZ^^ + 9. . A?^'

På ett med det föi egåeiide ftdlkomligt analogt

sätt deduceras ur (44) om
(2m4-l) (2m+ l)

^^ —a

icke förändrar tecken mellan 2= 0 och z=/2, denna
expression

h B U

,
l^m-Vt'^ (2m-2) ^ (2m-2)")

1...2/7i-2

+r-lV+ ^.9. {Ai^ -Au I,
^ ^ 22'^'-! 1...2A?^^ /

hvilken gitver, om man här såsom viti (45) sätter

^4, +Z— Ux^ +2=2 ^'/(jC+2) ,

Xq

.... +(_i)/^__!:!±_^

1 . . . 2m-2
'J2mi JR h2m

+(-l)-+ 1.6. {/(2-l.V^J-/(2-l)(x;j}.
^ ^ 22^-1 1...2m^^ ^ ^

^

Denna formel fordrar att '

(54). . 5:'y(2^'^)(x+^)
'

bibehåller sanjma tecken fiån z — o till z— h. Den



390

expression, som de hittills kända methoderua gifva,

ar [se formeln (6)]

/.2;7I.r)=y?tx)'/x-|/J(x.)-/(x.)}+|ii\/-'(a:.)-/'(^

0^ fl2m

X • • <,tyt

och vid jemföreise finner man, att

l:o i (len af oss framställda formeln äro kom-
plementar-termens gränsor mera limiterade.

2:o Densamma fordrar ingahinda nödvändigt,

all är en exakt multipel af A, om man
blotl på högra sidan tillägs^er

då 7r[x) är en periodisk funktion, hvilken som
helst så att 7r[x+h)—7r[x)=o, Formeln (55),
deducerad enligt hittills kända raethoder, fordrar

deremot nödvändigt, att jc^—x^ är en exakt mul-
tipel af A.

3:o De hittills kända deduklionerna af for-

meln (55) fordra, att /(2^'(j:) bibehåller samma
tecken inom hela gebietet frånx= x^ till:r=jr^;

men för den af oss framsläilda är det tillräck-

ligt att ^''y.SmYx+c)
^ 6

icke ändrar tecken från z= o liW z= k. Di\ x —x -

är en exnkt mullipel af A, är det tydligt att

detta vilkor alltid är satisfieradt , så snart f^^^^x)
från x= x^ till x= x^ icke förändrar tecken,

men det kan dock äfven dessförutjin vara det.
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10. Om liil (51) adderas

o = —Au Au J,

crhalles

j 2 1.2

och på alldeles analoi^t säU ur (5^?)

^(-^^""''•rfi;;^^'""'"
('^.)-/'""-'' K)}

02m_l P A2m

Denna formel visar att, om man vid beräk-

nandet af

- h-2.y{x)

stannar vid en viss term i utvecklingen på högra

sidan, numeriska valören på resten är mindre än
numeriska valören på den sista medtagna termen.
Detta är visserligen förut kändt, dock under större

inskränkning än vår deduktion behöfver ; ty äfven
här gäller till alla delar hvad i 2:o och 3:o blifvit

anmärkt vid formeln (55).

IL Om i (43) man förbyter m till m+1
och jemför resultatet med (56) samt kommer ihog att

h
. (2m) r (2m+l) ,Au u dz,

erhålles
"
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(58) ^fi^i!^.,^'"^^^^-^^^^!^
* * * o

Om således

/c-rkx (2m+ l) , (2m+ 3}

(59) . . . . u och ;r

icke föi ändiar tecken mellan ;:=o och 2;= /z, och båda

tillika mellan dessa giänsor ha samma tecken^ måste

(60) ö.—— -1

vara en negativ qvantitet, och kanaliså, emedan
dess numeriska valör ej öfverstiger 1, sättas

e 1 =-e

då 5^ ar sådan att o<9<l. Om åter expressio-

nerna (59) icke förändia tecken mellan z= o och-

z= hy men hafva sinsemellan motsatta teckeri^

måste (60) vara en positiv qvantitet, och kan

alltså, emedan dess numeriska valör icke kan öf-

22/^-1-1

verstii^a , sättes

e. — 1 = 9, ,

2^2m-\ = 02m-l

då o<e^<l. Till följe häraf gifver oss nu for-

meln (56) följande vigtiga

Tlieorem III. Låt Uxj^z vara en funktion^

hvUken sjelf jemte de 2m+3 första derivatorJia

äro ko/ifinner/iga frän z= o till z— hj samt sA väl

den (2m+i):de som {^2m+S):de derIvätan mellan

dessa gränsar icke förändra tecken^ så är, om
^2/« + l)

,
^2/72+ 3)

u ofh u

ha ni oisal t a tecken



31)

393

\hu^=/\U:^ ^A^^^- . . . +(— ISu
2 1.2 ^ 1...2A7Z ^

Bmh^^ (2m)
Au^^""^;

" 22'^-l 1...2//Z ^

oc/i om och u
x-\-z x-\-z

ha samma tecken

(2m)

(62)

\llUj,= AUx— —/\U^+—~AUji: —

+(-1)'"—;

—

—-Alt V(-l)''^+i.ö, A?^
I 1... 2/72-2 ^ ^ * ' 1...2m

dä O och 9, äro sädune^ att o < ^ < 1.

På ett fiillkoiDUgt jinalogt sätt, genom att i

(47) förbyta m till m+i och derefter jem föra den

med (57), der vid ihågkom mande att

h

y(2v^-l)(^.J_|^(2m-l)(xJ ^"'Jf^^'%x-^z)dz ,

o

eihålles för det fall att

(63) . . . ^"'fCi'^\x-\-z) och 2''yc2m+2)(^+^)

icke förändra tecken från z—o till z= /i, följande

tvehne formler, nemligen då expressionerna (63)
ha samma tecken

.r I
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och, då expressioiierna (63) ha motsatta tecken.

Den förra af dessa formler är fullkomligt den-

samma som Jacobi funnit '•""); den sednare deremot
har icke någon af de hittills kända methoderna

kunnat prestera.

§. 111.

Vi vilja nu visa några applikationer af det

sista af de i föregående § framställda theoremer.

\:sta Applikationen, Utveckling af IogT{jc).

Om vi maå dx multiplicera den kända formeln

dx J ^ ^ i-e-^^
o

och taga intergralen så alt den försvinner för x= 1

,

erhålles

(66) . . . . logr(x)=/——(x-1- —j.

n

Antag i formeln [62) //=l och

-~-(x-i— = logr(x)

Se formeln (8).
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30

dz{
)

och i allmänhet då r är > 2

X)
-2 xa-Jl-Z

-dz.

Del la anlagande satisfierar tydligen de vilkor

theoreniet III fordrar. Emedan nu i allmänhet
h

o

blir för det här ifrågavarande fallet

o

och, oiij nian sälUiV x+j'=jr^+l,

Ai^,=/jogr(x+i)^/7,+/iogr(x+i}4r-/iogr(x4-i)f/r,
o ^ o

=/iogr(x+i)4r;+/[iogr(xi-i)-iogr(jj]47;
o »

I X
'

d. v. s. Z\z/^—jlogr(jj+l)^,+/log/^.6/;^^

och således, med tiilhjelp af den af Räabe gifna

formeln

/logr(x+iyx- I
log2;r-~l

,

o

erhålles A^/^r^i
|
]og2^+xlog.r—x ,

h vadan Au'^~lo^jc

och i allmänhet, då r>l,

*) Se Gbelles Jonrn. B. XXV pag. 149.



396

För dessa värden på U;^, l^u^, ^Uj, &c. gifver .

iheoreniet III följande relation

B i B 1

loor(^)=
I
iog2^+(x-

1)
iog^-x+ •- -^ '

;^

5.6 a:'
"" ^ {2rn-3)[2m—2) jc-^-^

B,n 5

+f_iy«4-i.

eller, om logx addei'as på båda sidor,

j5 1 Z? 1

logr(^+l)- i
log2^-(x+ 1 )logx-^+ _^ ._ _ _i

.
_

(68)^ + L.
^ 5.6 ^ ^ (277z-3)r2m-2) jc'^^^-^

L_,
^ ^ {2m-l)2m x-"'-^

da 9 är en sådan qvantitet, att o<?<l. Denna
formel är fullkomligt generell, hvilket positift

värde man ger åt x. Så är dock ingalunda fallet

med de resultater, som de vanliga methoderna för

utvecklingen af logr(x+l) gifva. Dessa gå uL ifi ån

den delinitionen att

logr(j:+l) ^ logl + log24- .... logo^,

och framställa utvecklingen af summan i högra

niembrum. Men det är tydlii^t att den på detta

sätt funna utvecklingen strängt tas^et endast för

liela välden på x kan gälla såsom utveckling af

logr(^^+l). För alla andra värden är den icke

bevisad, och kan således endast såsom interpola-

tionsformel betraktas. Härifrån gör dock den af

Cauchy ') franistidltla utvcckbngen af Iogr(.r+l)

*) Excrc. d\iniilysc tt (tc P/iys. Mathcin. Toid. 11,

pag. 386.
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ell uiidantair. Hans niethod är dock för den
ifrågavarande utvecklingen helt speciell, då der-

eraot vår här framställda deduktion är blott en

applikation af det i förra § funna allmänna
iheoreraet.

Om vi för korthetens skull sätta

i 1 1
M{x\^-^ ^— +

^ ^ 1.2 X 3.4

j^{-\}jn . +f_iy«+i
^ ^ (2/?z-3)(2//z-2) x^'^^-^ ^ ^ (2A/i-l)2/72. x^'"-!

erhålles ur (68) på r(x+l) denna expression

h vilken successive gifver följande för alla värden

på X gällande relationer

^.1 1 1

o. s. v.

Dessa samma relationer har Raabe för alla hela

värden på x deducerat och framställt i Crelles
Journal B. XXV pag. 159, hvarvid han tillägger:

Höchst wahrscheinlicli bestehen dieselhen auch

fur gebrochene und demnach auch filr incommen-
surable PVerthe — Solches mit mathematischer
Strenge zu begrunden ist min jedoch bir jetzt

nicht gelungen,"
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2:dra AppUcat. Antag i (62) /i=l uch

(69) ... ,4 = log!—4^^1--^|.
Med tillhjelp af (GG) erbålles lältelii^en

u!c= - Idz [— +

och i aibnriiihet då r rir >2

livaraF synes , att viikoreu for tbeoreiiiet 111 biifva

satisfierade och alt, oui inaii vid Litvecklijigeii

af expitssioiieii (69) staiiiiai' vid ea viss lerii],

resten är nuiiieriskt mindi e än den näst påföljande.

Sjelfva ntveckliiigen erbålles utan svårigbet genorn

den redan förut funna forniebi (68); den blir

logf- ^^flfl^) ] =

_(,,_Z^+^+i-o.;.,_^+x_x+-^^--^^^^

(2//7- o) '^2//i- 2

,

/ ^\ I A in

^
^ i^liii-iyini

'

då vi foi" koilbetens skuii sätta

1 1 1

{a^xy [b^xy (^a-b-\-xy

Ponera bär x=o^ och sätt

1 1 1
o

(1"- b"^ {<^-by
~
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sa»nt

då blir

r(^+i).r(a-^Z^+i)j

= -|log27r+(«+l)Iog^-(^+l)Iog6-(a-^+»)log(a-^)+iV(^°)

d. v. s.

(70)
^(^+1) J\J'

~ aa.e^(r)

r{b+i)T{a-b-[-l) 27rb<ia-b) b^ .{a-by^'

Då a och ^ äro hela tal, är detta expressioneii

på coeiEcienten till (Z?+l):de termen i utvecklingen

af {rn+ny, , ^

Om a=2r och b=r, erhållas fullständiga

valören på coefficienten till mellersta termen i

utvecklingen af [m+n)^'^. Om den betecknas med
F, blir

VrTT

då vi sätta

,
2^-1 i?^ 1 r-i 1

= ?

' ^ 2 1.2 r 2' 3.4 r'

'

^ 22'^-^ (2/?2-3) (2/?2-2) r2-3

+ .
"1

.

22«^-i (2/^^-l).2//^ r2'«-i

Låtom oss med T beteckna den största ter-

men i utvecklingen af
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det är bekant att deiiiia term är den (/7?+l):de

i nämde utveckling, d. v. s.

Men A eihålles ur formeln (70), om vi göra

a= rni+rn och h—rn\ och man tiniier efter ve-

derbörliga reduktioner

^ ^ 2rmn7r ^
^

då vi för kortheiens skull sätta

0= —v -'V 4- +f—iV" • V^ni-^^ 1.2 ' 3.4 ' ^ ^ (2/7Z-3) (2/;z-l)

{2ni—l).2ni

och i allmänhet

1 1 1
^

Ur formeln (71) erhålles nu omedelbart

T -\/ niA-72
= V eQ

Siisom compietta expressionen på förhållandet mel-
lan 7^ [den största termen i utvecklingen af

Med samma lätthet som vi erhållit (70) hade
vi, om vi gått ut ifrån

'

I r(c+x).f>-(-+x) j
'

ei'liållil dcnu.i exprcssion

(72)



401

n<^^
nb^m^-b^^) ^a/ö .

^H^:^
^^^^^^

då vi sätta

och i allmänhet1111
Då a, b, c, äio hela tal, gifva formehi (72) utan

svårii^het fullständiga expressionen på föi hållandet

mellan den (c+l):de och (Z)+l):de termen i ut-

vecklingen af (m+ny ne ml igen:

Alla de här ofvan deducerade expressionen

äro af största vigt i prohabilitets-kalkulen, och

hafva också af Laplace blifvit framställda. Han
har dock förbisett, att de serier, som constiluera

desamma, alltid äro divergerande, och att man
således, utan att bestämma complementar-termens

gränsor, icke har rätt att begagna desamma. Det

är detta, som medelst de af oss här ofvan funna

formler låter sig göra.

3:dje Applicat, Om vi med Legendre sätta

o

och i (62) A=l, samt

K. V. Akad Handl. 1844. 26
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(73) u,=Z{n^i-xyZ\mx)=-J^^-y
"^^-^^^^

blir i allmänhet
CO

o

livaraf synes att vilkoren for 3:dje tbeoremet blifva

satisfierade. Formeln (73) gifver vidare

^^^+^6/j=log ,

och derutaf i allmänhet

I

X

då för korthetens skull sättes

1 1

(74)
(x+«)'' (x—«)''

*

För dessa värden på u^^, Ai^^, Au'^ &c, erhålles ome-
delbart ur (62), med tilihjelpaf den kända relationen

(75) Z'{i+a) = - + Z\a),

Z{ll-X)-Z{7l-^X)= log

a

n—x

(76)

fler värdet |)å hr är gifvet genom (74). Denna
formel gäller för alla positiva och negativn vär-

den på x^ so'm äro numeriskt mindre ;m j}.
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Låt k vara ett helt tal, positift eller negatift,

Il vars numeriska valör icke är större än /i, och
låt X vara sådan alt

A: > ^ > A -1.

Till följe af (75) är

i—x

och genom subtraction

Insattes detta i (76) och man tillika kommer ihog

att, da Å: > jc>k—i,

Z\k—x)-~Z\i—(Jc-'Oc))^--7rcui{k—a:)7r—7rcoix7r,

erhålles

n-x 1 o: 2x
TTCOlXTT^lOg -f S

n-^x X n^—x^ * t—x^

der br är gifven medelst (74). Denna formel gäl-

ler (öl- alla icke hela värden på x, positiva eller

negativa, hvilkas numeriska valör är mindre än
n. Då X är något helt tal <72, blifva båda
membra oändliga; men det är lätt att inse, alt

då X convergerar mot ett sådant helt tal^, för-

hållandet mellan båda men:^bra convergerar mot 1.

Man kan således i allniäidiet säga alt formeln (77)

'2m
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gäller för alla positiva och negativa värden på

Denna generella fuimel har så vidt jag vet

icke förut blifvit framställd.

Göres n— ^C), erhålles den, för alla ändliga

värden på x gällande, vanliga formeln

7rcoiX7r= ö . .

4:de Applicat. Om i (62) göres A= l, och

r(x-j).rGr+j)

^ [r^x)Y
o

[x>j-\

inses lätteligen alt vilkoren för 3:dje theoreraet äro

satisfierade, och således att, om man i utveck-

lingen stannar vid en viss term, resten är mindre
än den nästföl jande. Med tillhjelp af (68) erhålles

då ulan svårighet, om x göres lika med ett helt

tal n,

då vi for korthetens skull sätta

och i allmänhet

_1 2
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Formeln (78) gäller för mII;i så väl positiva som
negativa värden på j, h vilkas numeriska valör

är < n.

Låt k vara ett helt tal, positift eller nega-
tift, hvtirs numeriska valör icke är >/i, och låt

j" vara sådan, att

k>j>k~L
Till följe af en känd egenskap hos r är

iogr(„_^)=logr(A-j)+i s^^' \og{i-ry -

logr(„+^)= loj;r[l-(A-j-)]+i logr+ 15™'-*los(^•+J)"

och således

ios[n«-j)-^^(''+r)]=ios[n'^--j>^'Ci-('^--j)]J+iiog7'

Detta insatt i (78) gifver, om mun kommer ihåg att

+(,_.)iog(i_z:)_^iog^z+z

och således

d. v. s.
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h vilken formel gäller för alla så väl positiva sorn

negativa värden på j*, h vilkas numeriska valör

är < n.

Ur denna i sitt slag märkvärdiga formel,

som icke, så vidl jag vet, förut varit franislälld,

erhålles lätteligen, genom antagandet n— oo, den
vanliga

sinj^=^j(l-j=)(l--J)(l--^).(-'^)



Biografi
öfver

CARL ERIR RJELLIIV,

PROFESSOR r MATHEMATIREN VID UNIVERSITETET I LU5D , OCK

SEDAN PROST OCH KYRKOHERDE I KUMLA.

C." E. Kjeltjn föddes i Götheborg d. 18 Jan.

1776, af föräkharne Carl Arndt K jELiJN, Kassör

vid Kon^il. Forlifikalionsstaten , och Johanna

Fredrika Heinrici. Som desses omsländig heter

voro knappa och barnen många, l^lef denne son,

vid 10 års ålder, på bekostnad af hans fabror,

d. v. Eloqu. Lektorn i Carlstad, sedermera Prosten

i Fryksdalen, Th. D:rn A. J. Kjellin, satt i pen-

sion hos en prestman i Wermland, A. Hedren
(sedermera Kj^rkoheide i Öhr i Dahlsland), der

han ei höll uppfostran och undervisning, så att

han i början af år 1789 kunde intagas i 3:clje

klassen af Gölheborgs trivialskola. Han utmärkte

sig här genom mycken flit och ett förträffligt

minne. Hans fader hade redan 1787 aflidit och

modrens omständigheter derigenom blifvit ännu
knappare, så att han, ända från inträdet i skolan,

måste, genom några timmars undervisning dagligen

gifven åt andras l}arn, bidraga till mo<s och

svstrars ber^ninf». Modren dog 1791. De oför-

sörjda barnen upptogos af slägtingar och vänner,
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då Carl Erik väl blef lemnad at sig sjelf, men
så att ban, hos en krels at* vänner, fick vexel-

vis kosthåll, och genom barna-iindervisning kunde
förtjena hvad han i öfilgt behöfde.

Efter slutade slndier vid Gymnasium , ef)iut-

togs han, vid midsommartiden 1794, i sin fore-

rämde farbi odei s hus, h varifrån han på dennes

bekostnad afgick , i skitet af September s. å.,

till Upsala, der han bleT inskrifven såsom student.

Han nyttjade här tiden så väl, att han, inom
L)ppet af ett år, hade afiaot det första specimen

stili, undergått examen i theologien och dispu-

terat pro excercitio. H;in tillbragte dereftei' 1^^

år hos sin farbroder, såsom handledare af dess

söner, och blef sedan, åter på dennes bekostnad,

sänd till Upsala att fortsätta sina studier för den
filosofiska giaden, hvarvid malhematiken , fram-

för andra ämnen, vann hans tycke. Derigenom
lättades sedan studium af fysik och astronomi, i

h vilka hans fra insteg snart fastade de berömda
Professorerna Nordmarks och Pro^perins upf)-

märksamhet, som beredde honom tillfällen till

ytterligare föi kofrin» i dt ssa vetenskapsgi enar.

Det rykte Kjellin bland de studerande vnnnit

för sina kunskaper i deinia väg, föraidedde den
berömde naturfoi skai en , Assessor J. G. Gaun,
att åt honom uj)pdiaga sin sons undervisning,

i följd hvaraf Kjem.in tillbragte tvenne års tid

såson^ informator i Gahns hus i Fahlun, under
det han sjelf drog nytta af dennes kunskaper och

bibliolhek. I Fahlun bereddes Kjeli in dessutom
tillfälle all återvända till universitetet, om hösten

1800, med en ung Ström, som i Upsala ställdes

under hans ledning, och då delta blef af kort

varaktighet , hade han den Ivckan alt såsom in-

formator blifva u|>pliigen i Hist. Prof. Dr. Fa^ts
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hus. Studierna fortsattes nu oafbrutet ocli uied

så hedrande vittnesbörd i den filosofiska examen,

alt Kjellin af fakulteten utsågs till andra b ed ers-

rummet, vid promctionen den 16 Juni 1803.

Vid samma tid bade Konungen beslutat in-

rält-a en lärareplaLs i artilleri vetenskapens teore-

tiska del vid Götba Artilleri-regemente, b vartill

sökande genom tidningarne kallades att anmäla sig.

Kjetj.tn, försedd med utmärkt hedrande vitsord

af Professor Nord^iark, anmälte sig dertill och

erhöll god t hopp om tjensten. Men Konung
Gustaf Adulf, som nu, innan ärendets afgörande,

resie till Tyskland, blef på tredje året frånva-

rande, bvarunder tillsättandet uppsköts. Kjellin

kallades under tiden till Docens i fysiken i Upsala,

der han afbidade ansökningens utgång. Under <!.

19 Apiil 1806 blef han sedan ulnämd till Pro-

fessor i Artilleri vetenskapen , men med station i

Stockholm och befallning att utarbeta läroböcker

i plana och spbaeriska ti igonometrien , samt i geo-

metri* n. Den förra af dessa ulgafs på trycket af

Artilleri-komileen , 1807. Den sednare blef af

Kongl Majrt remitterad till Velenskaps-Akaden)iens

granskning, h var vid den undergick en icke obe-

tydlig omarbetning af Akademiens då varande

Sekreterare, sedermera Matbem. Professorn i Upsala

D:r Jöns Svanberg. 1811 ei böll ban uppxli ag att

gifva föreläsningar vid Svea Artilleri-regemente.

Som den tjenst ban innebade, vid 1809— 10 års

riksdag, sattes på indragningsstat, anmälte ban sig

såsom sökande till den genom Professor Tegmans
död ledigblefna lärostolen i matbemaliken i Lund,
och blef 18i2 dei till ulnämd. Den sist utnämde
Professoren i Lund var den tiden lönlös, lill dess

att en lön biet ledig. Kjellin fick derföre be-

hålla sin förra lön, 500 R:dr, på artilleriets stat
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och ett tillskott af Uni versitelel s medel af 300 R:dr,

till dess att ordenllig aflöning kunde blifva att

tillträda. Han bibehöll denna lienst i 13 år,

men ingick derunder 1819 i det andliga ståndet,

i afsigt att framdeles blifva hugnad med prebende-

pastorat. Efter Doktor F. M. Franzén , som blifvit

utnämd tdl Pastor i Clara församling i Stockholm,

erhöll Pi ofessor Kjeltjn Kum la pastorat i Strengnäs

stift 1825, och litel af Prost 1826, i h vilket

embete han slntadc sin lefnadsbana den 6 Januari

1844.

Prosten Kjellin hade varit tvenne gånger

gift, första gången med Johanna Euphr.osina

Cedervall och andra gången med L. S. Linder-

HOT.M, enka efter Fältprosten Sprtnchorn.

Prosten Kjetxin var en man af ett behagligt

utseende och af ett ödmjukt inslällsamt umgän-
gessätt. Ehutu hans lefnad var stilla, var han
dock alllid arbetsam. Såsom vetenskapsman var

han af natuien utrustad med stor förmås^a att

lära och att i minnet behålla hvad han lärt; men
att, på annat sätt än genom meddelande åt andra,

göra denna skatt inom vetenskapen fruktbärande,

hade icke fallit på hans lott.

Man blef ledamot af K. Vetenskaps- och

Vitterhets-Samhället i Götheborg 1809,
af Kongl. Krigs vetenskaps-Akademien 181 1, och

af Kongl. Vetenskaps-Akademien 1812.

Hans ulgifna skrifter äro:

Under studiitiden i Upsala

Observ ationes nonnulla^ de motu corporuni

circa centrum gravitatis ad corpora sic dicta cen-

tralia adplicaUT. 1803, pro gradu Phil.

De problemate l\epleri, s. å. Spec. för Docen-

turen i fysiken.
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De integratiune formularum differentialium

ex Hyperbola P. I & II. s. å.

I Kongl. Krigsvetenskaps Akad. Handlingar

för 1806:
Försök till upplysande af teorien om vissa

eldfängda ämnens, isynnerhet kiutets, afbrinning.

Särskilt ulgifna:

Plan och sferisk Trigonoraetri. Stock h. TSOJ,

Grunderna till Geometrien. Stock b. 1814.

Forsells x\lgebra, för begynnare omarbetad,

Stockh. 1816. Har erhållit 4 upplagor.

Grunderna till Aritbmetiken. Stockb. 1817.

Lärobok i Astronomien, Stockh. 1822.

Åminnelse-tal öfver Kansli-Rådet D. Melan-

DERHJELM, hållet i Kongl. Krigsvetenskaps-Akade-

mien 1811. Stockh. 1816.

En blick på de förbindelser Sverige i sina

Carlar eger. Vid sorgefesten efter Konung Carl
XIII i Lund 1818. Stockh. 1821.

Predikan på Jubeldagen 1830.

Minne af Sluss- och Kyrkobycigmästaren

J. P. PoHL 1833.

Vid Universitetet i Lund hade Prof. Kjellin

författat 7 programmer och presiderat för 23 dis-

sertationer.

Han har dessutom öfversatt och utgifvit

Ségur*s Tableau historique et politique de TEurope
1786—1796. 3 Delar Stockh. 1811— 12.

En och annan från trycket i Örebro utgifven

folkskrift af välment politisk syftning, anses hafva

flutit ur hans penna.



Biografi
öfver

Grefve CARL GUSTAF SPENS,

MAJOR i TOPOGRAFISKA CORPSEN , RIDDARE AF RONGL.

SVÄRDS-ORDEN.

Grefve Spens föddes på Sälesgården Siilnecke

i Upland d. 3 OcL 1792. Hans fader var L;ig-

nianiien öfver Koppai bergs Lagsaga Grefve Carl
Gustaf Spens. Hans iiiodei- Grefviniiaii Ulrika
Eleonora Falkenberg. Efler idkade sludier , dels

i foraldt aluiset, dels i Upsala, under enskilt lärare,

bestämdes han af niiUirlisia anlaiJ lill de matherua-

tiska vetenskapei na och gjorde derjeiiite så goda

tVaiiLsteg i vetenskaper i allmänhet, att han reilan

1811, vid 19 årsålder, med heder aflade filosofie

kandidats-examen och vann, vid magisterpromo-

tionen 1812, andra hedei srnmmet.
Han ingick samma år såsom Underlöjtnant i

då vai ande fältniätningsbt igaden och erhöll genast

tjenstgöiing i belägrings-öfningarna vid Chi istian-

stad sarnt rekognoseringarna i Skåne. Följande

året 1813, blef han beordrad att Ijenstgöra vid

den, under Fältmarskalken Grefve v. Essens be-

fäl, sammandragna armeen, bevistade deiunder
noriska fälttåizet och deltoo; i träiVnin^arna vid

Issebro, Långeniis och Trogslad. Efter slutad t

stillestånd tog han del i de rekognoseringar , som
anställdes å den af svenskarna besal la andeli n at

landet, sänlelcs Smaalehiuius Anit.
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Alerkommen Lill fäderneslandet, fortsatte han
ifrlgt sina studier och aflade 1815 i Juni den för

Ingeniör-korpsen fastställda Löjtnants-examen,

hvarefter han be^rdiades till biträde vid triangel-

mätningarna i Halland , och blef deret^ter under
loppet af 22 år använd såsom deltagare i bild-

ningen af de triangelnät, som sträcka sig öfver

södra hälften af Sverige, fiån den ena kuslen till

den andra, ända upp till Stockholm och Upsala.

Grefve Spens har, i detta för Sverige hedrande
arbete, och i det sätt hvarpä det blifvit utfördt,

en ganska stor andel.

Vid beräkninoarna af den första triane^el-

mätningen i Skåne, syntes honom en förbättring

i den dittills följda och anbefallda projektions-

meloden va! a af vigt. Den antagna metoden var

koiiiskt skärandey den af Grefve Spens föreslagna

ändrini^en fick namn af koniskt växande. Han
utai betade djei öfver en afhandling: Försök att

bestämma den tjenJi^aste projektionsmetoden för
landkartor af mindre delar affordytan^jemtebe-

skrifning på ett efter denna metod upp^jordt pro-

jektionsnät öfver Skandinavien^, åt följd t c\{ projek-

tions-tabeller till ett kartverk öfver Skandinavien

som inlemnades till Vetenskaps-Akademien, hvil-

ken lät införa det i sina hand linoar för 1817 sidd.

161— 197. Rikligheten af de deii framställda

grunder för förändring blef insedd, och Kongl. Majrt

täcktes fastställa dem såsom rättesnöre för Svei iges

och Norriges ofFentliga karte-arbeten, Gauss, en

af vår tids största auktoriteter i den mathen]a-
liskt-fysiska vetenskapen, upplöste 8 år sednare

detta problem i sin allmänlighet. Detta oaktadt

fortforo likväl de flesta karleverk utom Skan-

dinavien ännu att, i afseende på sin projektions-

metod, vara grnndade på en hell annan åsigt af
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ändamAlet med kartor. VeLeiiskaps-Akadeniien

skyndade genast efter inlemiiandel af denna af-

handling att tiliegna sig Grefve Spens såsom leda-

mot, som, då han flera år derefter d. 6 Apiil

1836 nedlade praesidium i Akademien , meddelade
ytterligare tillägg dertill, genom uppläsande af

en afhandling innefattande en allmän öfversigt af

karte-projektionerna. Grefve Spens anställde bas-

mätningar 1815 på Laholmsbugtens strand, 1820
tvenne mätningar på de islaggda sjöarna Wenern
och Wetlern, 1817 på isen vid Mynsingen i

skärgården emellan Eifsnabhen och Dalarön; vid

triangelmälningarna var han anställd åren 1815
i Skåne, 1825 och 1826 i Östergöthland, 1827 i

Nerike, 1831 och 1832 i Skåne samt 1833 i

Åländska skärgården. Han tjenstgjorde 1817 vid

rekognosering i Skåne, och var 1837 Afdelniiigs-

chef vid kartesmnmunhindnin^s-arhetet i Elfsboros

län och 1837 i noira Halland samt Bohuslän.

Han blef 1823 utnämd till Kapten vid fält-

mätningsbrigaden, 1829 till Riddare af Svärds-

ojden, 1836 till Majoi* i armeen och 1843 till

Major vid Topografiska korpsen.

Äfven Krigs vetenskaps-Akademien hade, lik-

tidigt med Vetenskaps-Akademien, lillegnal sig

Grefve Spens. Han valdes 1835 till föredi ägande

i topngratien och nedlnde denna befattning 1837
med ett tal, innehållande en jemförelse emellan

de olika metoderna att förfärdiga kartor vid

svenska och utländska topogratiska arbeten.

Grefve Spens bevistade från och med 1818
alla riksdagar såsom ledamot af riddarhuset. Han
omfattade dei vid vissa frågor med ett lefvande

nit, med lemning af de oiriga, i den öfverty-

gelse att man icke k;Hi vara forfaien i allt. Under
de två sista riksdagarna af Konung Carl XIV
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Johans res^erino var han ledamot af Konstitutions-

Utskottet och vann i denna befattning odelad

varm högaktning. År 1834 utgaf han ett förslag

till representation genom landskaps-ting. Öfver

de grundlags-frågor och det förslag till förändrad

representation, som vid riksdagen 1840—41 hlefvo

antagne, att vid den derpå följande afgöras, föi-

fattade han och ulgaf från trycket 1843 en för-

ordande fiamställning, under titel: Förslag till

ändringar i Sveriges grundlagarj enligt 1841 ^n^s

Ständers riksdagsbeslut., hvilande till den beliand-

Ung, som Regeringsformens 56:te och8i:sta

föreskrifva. Men han hann ej upplefva den tid-

punkt, på h vilken den var ämnad alt inverka. Han
hädankal lades den 21 Febr. 1844 i Slockhohn.

Grefve Spens var en man af medel niåttig

stoilek och stark kroppsbyggnad. 1 umgänget var

han stilla, bljgsam och förekommande, men latalig.

På talare-stolen ilVade han varmt för sandiällets

och mensklighetens höga mål, utan partisinne.

Renheten af hans karaktei" ei kändes af alla. Hans
ädla och vai ina hjerta brann för statens allmänna

väl ej mindre än för medborgares trefnad och

lycka. Hans tänkesätt tillvunno honom allmän

högaktning, äfven af dem, som i stats-angelägen-

heter icke delade hans åsigter.

Han var sedan 1818 gift med Dorothea
Elisabeth v. Cronacker och hade i detta äkten-

skep tre söner och sju döttrar.

Hans från trycket utgiina skrifter äro i det

föregående omnämda. Han har efterlemnat i manu-
skript den i Vetenskaps-Akademien vid nedläg-

gande af praesidium upplästa alhandlingen samt
en allmän karté-projektions-lära.
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CARL FREDRIK LILJEVALCH,

ARTIS OBSTETEICI^ PROFESSOR VID KONGL. CAROLINSKA UNIVER-

SITETET 1 LU-ND, RIDDARE AF K. WORDSTJER.XE ORDEN.

C. F. LiLJEVALCH fixlcles den 7 Sept. 1770 i

Ltuid , (ler föräldrarue voro Rådmannen Olof
Ln.LJEsvAT.cH och Elisabeth de la Rose. Dea
föl sia iinciervisningen erhöll han af enskild lärare i

fadiens hus och inskrefs till sludent den 27 Juni

1785. Snart heslänide han Jäkareyrket för sin

framlida verksamliet. Sedan han \inlaot sis: om
medicinens teoretiska grunder, begagnade han
Professorerne Wahlixs, Engelhardts och Barfoths
undervisning, i synnerhet den löistnämdes, som
tillät honom att medfölja pa sjukbesöken, och

bvilkens mogna erfarenhet var honon) till lika

mycket gagn, som den utmärkta ömhet, bvaimed
han ondaltade sina patienter, till foresyn. Sålunda

förberedd, undergick han den 30 Jsovember 1791
Medicina? licencial-exanjen , b varefter Direktionen

öfver Lunds lazarett anlbilrodde honom läkare-

vfirden dcM stiidcs, ett åliggande , som han till 1808
fullgjorde. Den 13 Juni 1794- blef han till .MetliciiicC

Doktor piomoverad.

Lnnils Universitet ägde vid denna tid icke

några kliniska sjnkinriitlningar , och del var der-

före brukligt alt unga läkare, efter fullbordade

studier, for vinnande af praktisk utbildning, någon

lid
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lid uppehöllo sig vid läroverket i Danmarks när-

belägna hufvLidstad, der en och hvar, som kunde
föiete vederbörlig legitimation, med beredvillig-

het emottogs vid hospitalernas praktiska skolor.

LiLJEWALCH försummade icke detta tillfälle att full-

borda sin bildning, och reste derföre, efter den
akademiska kursens afslutande, till Köpenhamn.
Den utmärkta välvilja hvarmed han under ett och
etthaiftårs vistande derstädes omfattades afWinslöw,
Jens Bang d. ä., Callisen d. ä. och Mathias
Saxtorph d. ä. lifvade hans håg och sinne ännu
mer för det praktiska läkareyrket och grundlade

den skicklighet, hvarmed Liljewalch en gång

kunde uppträda såsom lärare vid den högskola

der han njutit sin första undervisning. Efter åter-

komsten till fäderneslandet, be^af han sia: till

Stockholm för att inför kirurgiska societeten allägga

prof i den operativa kirurgien, antogs den 9 Maj

1796 till CoUegii medici memhrum och reste se-

dermera tillbaka till Lund, der han delade sin

tid emellan läkarekonstens utöfvande och den me-
dicinska undervisningen, sedan han af Akademiens
kansler den 28 Januari blifvit utnämd till Docens
i medicinska fakulteten.

Men Ln.jEWALCH hade redan hunnit för långt

på lärdomens bana, för att stanna vid den gräns

der läkaren känner sina h vardagliga kunskaps-

behof uppfyllda. Han längtade derföre alt få ännu
en gång taga kännedom af främmande länders

institutioner för medicinsk och kirurgisk under-
visning och att i ännu högre mått vinna den sä-

kerhet och vana vid konstens utöfninsf som få-o
fängt sökes i de trångare kretsarne af lifvet. Paris

ansågs som brännpunkten för tidehvarfvets medi-
cinska och kirurgiska lärdora. Dit sträfvade hans
håg, och biträdd af frikostiga föräldrars understöd,

K. v, Akacl Handl 1844. 27
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företog han år 1800 en resa öfver Danmark och

Tyskland till Frankrike. Anländ till Köpenhamn
just i det ögonblick då fredsbrottet med England

för en kort tid gjorde denna siad till krigshän-

delsernas tummelplats, hade han tillfälle att un-

der den utmärkte kirurgen Schumachers ledning,

få göra bekantskap med det slag af skador som
till vägabringas genom krigs vapen, och för att få

sjelf lägga hand der vid in^^ick han som volontär

vid Fredliks hospital. Sedan stillestånd var slu-

tadt, och en definitirV fred ansågs blifva omedelbar
följd deraf, lemnade han Köpenhamn och fort-

satte resan till Kontinenten. Anländ till Paris

blef han snart med ynnest upptagen af den rykt-

bara Kirurgen Boijer, i hvars hus han erhöll bo-

stad, under hvars ledning han fick tillträde till

hos[)italspraktiken , och hvars enskilda kirurgiska I

göromål lemnade honom tillfälle att såsom med-
hjelpare biträda. De lön och den erfarenhet

j

LiLJEWALCH undertiden samlade, har han i skri f- i

velser till då varande CoUegium medicum all- !

mängjort, och en del deraf finnes anförd i den :

medicinska tidskriften Läkaren och Naturforskaren.

Under vistandet i Frankrike blef Ltljewaixh ut-

nämd till Analomie adjunkt och Prosektor vid

XJniversiietet i Lund, och da han, efter nära 2:De

års frånvaro, återkoni till fäderneslandet, forord-

nades han alt inlerimisli^kl förestå professionen i

j)rak tiska mediciDen.

År 1803 gjorde han ell besök i Slockholm

och fulländade den i förfall niugariie ålagda skyl-

dighel lill ijenslgöring \\d Kongl. Serafimer-lasa-

rellcl, h\ait'fler han undergick chirui gice maijister

exauien iulc)r Kongl. Cidlt^gium medicum. Följnnde

året niollog han uppdrag alt uuder Prolessor

Fi.omiANS lektoral bestiida de analomiska föreläs-
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ijiiigaiiia och 1805 under eii kortare tid äfven-

ledes professionen i praktiska medicinen. Emellan
1808 och 1810 bestred han professionen i theo-

reliska medicinen, hvars innehafvare var stadda
utrikes resor.

År 1809 erhöll Ltljewalcii af Kongl. CoUe-
gium medium uppchag, alt öfvervara lansakningen

och gå aktör så väl som domstolen tillhanda, vid

den rättegång som i Carlskrona skulle anställas

emot doktorerne Faxe och K allstrÖx^vi, i anledning

al deras förfarande med vården af de under

1808 års farsot på öi logsflotlan och i hospitalerne

befintliga sjuka. Liljewalch vägrade alt emollaga

ett sådant uppdrag, som utan att kunna oiedföra

någon båtnad frjr det allmänna, var egnadt att

kompromettera svenska läkaie-korpsens anseende

och lägga hinder i vägen för konstens fria ulöf-

ning efter saravete och öfvertygelse, och troligtvis

var det i följd af denna vägran, som rättegången

blef inställd.

Den 1 Febr. 1810 täcktes Kongl. Maj:t ut-

nämna Adjunkten Doktor Liljewalch till Pro-

fessor i förlossnings-vetenskapen vid Lunds uni-

versitet, hvilken plats, i brist på skicklig person,

varit obesatt ända sedan Professor K. Stobei af-

gång. Med denna profession förenade han före-

läsningarne i kirurgi, sedan Professor Florman till

bonom afstått detta läroämne.

Efter Professor Trendelenburgs död blef

Ln.JEVÅLCH år 1821 utnämd att bestrida barn-

rnorske-undervisningen inom Lunds stift.

1823 öfvertog han som praefect den baj nför-

lossningsanstalt, hvilken universitets-stjrplsen i

Lund njss förut låtit till klinik inrätta, och år

1825 kallades bau till intendent öfver det af medi-
ointe sludiosi bildade medico-farmaceuliska institut.
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År 1813 valdes han af Kongl. fysiografiska

sällskapet i Lund, och år 1835 af Kongl. Veten-

skaps-Akademien i Stockholm till ledamot.

År 1837 hugnades han af Kongl. Majrt med
Noi dstjerne-Orden.

1843 erhöll han på begäran nådigt afsked

ifrån sin innehafda profession vid Kongl. Univer-

sitetet, han bibehöll dock ända till sin död lärare-

befattningen för barnmorskorna i stiftet; men endast

några få månader efter den vunna ledigheten

slutade Liljevalch sin lefnadsbana d. 12 Mars

1844, till följd af en ådragen förkylning och deraf

följande pneumoni.
Professor Ltljevalch var gift med fröken M.

TJ. MuNCK AF RosENScHÖLD, dotler af Biskopen, L.

N. O. Petrus Munck och Ulr. Ei egn. Rosenblad,

och ägde med henne tre söner samt en dotter.

Utom Akademiska dissertationer och programraer

har han författat en god afliandling, om Fraktura

Colli feraoris, trj^ckt i Vetenskaps-handlingar för

läkare och fältskären

Som lärare var han utmärkt for sitt lätta,

rediga och sakrika föredrag. Ända till slutet af

sin lefnad följde han troget de medicinska veten-

skapernas framsteg och var derigenom städse i bredd

med sin tid. Som läkare utmärkt af framgång,

utöfvade han sitt kall med en lika ädel som säll-

synt oegennytta. Som medborgare var han en

upplyst och sansad vän af friheten och sitt lands

politiska institutioner. Som maka och far oöfver-

tiäfflig i ömhet och omsorger.
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GUSTAF JOHAN BILLBERG,
KAMMARRÄTTSRÅD OCH RIDDARE AF KOjSGL. NORDSTJERNE ORDEN.

Gustaf Johan Billberg föddes i Carls-

crona d. 14 Juni 1772. Dess föräldrar voro

Amiralitets-Pastorn sedermera Contracts-Proslen

och Kyrkoherden i BLUikeflo's Pastorat af Lunds
Stift Elias Billberg och Helena Maria
Hjelm, dotter till Amiralitets-Camereraren

Johan Peter Hjelm och dess Fru Helena
Margareta M y r t i n "'•'•').

Efter föräldrarnas flyttning till Skåne år

1775 erhöll sonen enskild undervisning dels

hemma, dels i Malmö i en enskild Pensions-

Inrättning, dels ock hos Kyrkoherden Lundgren
i Gudmundtorp. Under denna tid hade

*) Prosten Elias Billbergs farfar var Hans
Ottosson, Kyrkoherde i Billeberga i Lunds Stift,

och ifrån hvilken ort slägten antog namnet Bill berg.
Elias Billberg egde i sitt gifte tolf barn: 4

söner och 8 döttrar. En ibland sönerna är Presi-

denten och G. K. N. O. m. St. K. Johan Peter af
Billbergh och en, numera afliden, dotter var gift

med Biskopen D:r Faxe i Lund.
Efter Prosten Bi 11 bergs död 1785 omgifte sig

sedermera dess enka år 1792 med Fält-Camereraren
Sch ly t er och egde i detta gifte tvenne barn: Sonen
Juris-Prjofessoren D:r Schlyter och en dottei'.
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Bi i I berg redan år 1779 blifvir, enligt tidens

sed, inskrifVen till student vid Lunds Universitet,

men iorst år 1788 begaf ban sig till Lund för

att begjnna sina akademiska sludier.

Enligt lädrens önskan valde sonen de juri-

diska studierna till sitt lefnads-yrke , eburu han

helst önskat att blifva Medicas , emedan han ifrån

sitt nionde år fattat den lifligaste håg föi* natural-

historien, särdeles för botanik och entomologi.

Understödd af ett litet a rf efter sin fader och af

ett akademiskt stipendium af 50 R:dr årligen,

fortsatte han i Lund sina studier, tog den teolo-

giska examen 1788 och den juridiska examen
1790, hvarefter han lemnade universitetet.

Han beoaf si<^ nu till sin födelseort Carls-

krona för alt derstädes söka sin befordran.

År 1790 d. 23 April blef Billberg antagen

lill Extraordinarie Canzlist vid Varfs-Amiralens

Canzli samt vid Amiralilets Under-Rätten d. 15
Maj samma år. Han ingick äfven d. 15 Juni så-

som Auscultant vid Amiralitets Öfver-Rätten.

D. 16 October s. å. förordnades han till Yice-

Auditenr vid Amiralilets Under-Bälten.

1791 d. 18 Juli inskrefs han såsom Auscul-

lanl i K. Götha Hof-Rätt, hvarefter han åtföljde

Häradshöfding Westring tidtals under flera år

på dess Tings-förrättningar.

1791 (I. 15 Sept. blef Bi 1 1 berg under elt

kort vistande i Stuckhohn antagen såsom Extra-

ordinariiis i Kongl. General-Tull-Directionens

Canzli.

1792 d. 28 Juni blef han å nvo tillförord-

nad såsom Vice-Auditeur i K^ongl. Amiiidilels-

Under-R;itten och antogs samma år Lill Kammar-
skrifvare vid don öfver Flottans Kriss-redoi:örelse

af Konungen aid)cfallda revision.
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1793 vid årels böljan befordrades han liil

Revisor vid då varande Kongl. Kammar-Hevision
i Slockbobn. Sannna år d. 2 Apr. erhöll han
Kongl. General-Ttdl-Directionens lillslånd alt

samtidigt tjensLgöra så väl vid dess Canzli som
vid den så kallade Inkommande Sjötulls-Kamma-
ren. Han blef ock under detta år anlagen till

Extraordinarie KammarskriFvai e vid Kon^l.Krios^
o

Collegii Arlilleri-Deparlement, och tjenslgjorde

alltså nu vid trenne verk: K. Kammar-Revisionen,

K. Krisjs-CoUeojium och Tullverket.

1796 d. 16 Sept. utnämdes han till Rege-

ments-skrifvare vid Kongl. Gölha Garde, numera
K. Andra Lif-Gardet.

1797 d. 28 Aug. förordnades han att för-

rätta Lands-Camererare-ljensten i Wisby, och er-

höll fuUmagt pä denna ijenst d. 22 Maj 1798.

Här emottog han en tjenst, som för tillfället ei-

fordrade den största arbetsarahet, emedan Länels

Räkenskaps-verk befanns i en särdeles oordning,

och flera års dagligt arbete behöfdes för alt ut-

reda och ordna detsamma.

1808 vid årets början föroidnades lian till

Secreterare vid Flottornas General-Adjutanls-

Embetets Expedition, och tog då afsked ifrån

Lands-Camererare-tjenslen samt begaf sig till

Stockholm.

D. 6 Maj s. å. erhöll han Amiralitels-Öfver-

Commissarii namn , tour och befordrings-räll. H;in

utnämdes äfven under detta år till Camererare
vid Stockholms Stads Fattigvård.

1810 d. 14 Juni förordnades han till Öfver-

Directeur vid Stockholms Stads Fattigvård , sedan

han förut ifrån d. 21 Mars 1809 varit Vice-

Öfver-Directeur vid samma IniäUning, vid h vilken

han fortfor att tjenstgöra tills den tillika med
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hans embele, enligt Konungens beslut, snart där-

efter blef indragen.

1812 d. 5 Mars erhöll han fullmakt alt vara

Kammar-Rätts-Råd i Kongl. Kammar-Rätten i

Stockholm och förordnades tillika s. å. att vara

Ledamot i K. Krigs-Committéen, h vilket ledamot-

skap fort va rade tills Committeen upplöstes d. 22
Mars 1820, under hvilken tid han äfven, efter

Ordförandens Presidenten Frih. Ter smed ens
död d. 25 Aug. 1819, fick uppdrag att förestå

detta ordförandeskap.

1822 erhöll han nådigt förordnande att del-

taga uti upprättandet af underdånigt förslag till

ett nytt Brandförsäkrings-Reglemente och att äf-

ven å Verkels vägnar öfvervara uppskattningen af

öfverlefvorna efter den eldsvåda, som öfvergått

Norrköpings stad år 1822.

1823 d. 30 Sept. förordnades han af Kongl.

Majestät till Ledamot af Rikets xAllmänna Ären-

ders Beredning.

1837 erhöll han nådigt afsked ifrån sin

Kammar-Rätls-Råds tjenst, med pensions-rätt för

sin öfriga lifstid.

Han emottog utom dessa tjenste-befattningar

äfven flera särskildta prof af allmänt och enskildt

förtroende. Af H. Majestät Konung Carl XIV
förordnades han att år 1823 vara Revisor öfver

Kongl. Theater-Cassans Räkenskaper, samt kallades

ofta till Ledamot af Berednings-, Taxerings- och

Pröfnings-Com mitteer.

Han ulnämdes d. 20 Maj 1818 till Riddare

af Kongl. Nordsljerne-Orden.

Sina lediga stunder begagnade han med sär-

deles ifver att studera särskilda delar af zoolo-

gien, i synnerhet cnlomologien , och han bemö-
dade sig städse att föröka en insekt-samling,
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h vilken han redan börjat alt anlägga under sin

ungdoms-tid. Såsom resultat af sina zoologiska stu-

dier utgaf han ett synoptiskt arbete öfver de

svenska däggdjuren, åtskilliga entomologiska af-

handlingar, t. ex. en monographie öfver slägtet

MylabriSj m. fl. samt en ganska utförlig katalog

öfver sin insekt-samling, sådan den befanns år

1820.

År 1811 inköpte Bi 11 berg af Palmstruchs
as fvingar förlaget af det bekanta Verket Svensk

Botanik samt rättigheten att utgifva detsamma,
och under den tid, som han egde förlags-rätten

till detta verk, utkommo sjunde och åttonde to-

merna jemte början af den nionde tomen deraf.

Efter Prof. Swartz's död skref Billberg sjelf

texten till plancherna 54-1— 594. Han utgaf äfveii

en ny upplaga af första tomen och började att

utgifva en upplaga med latinsk text. Svensk

Botanik understöddes af Vetenskaps-Akademien

med 133 R:dr 16 sk. b:co för h varje u I kommet
häfte. Akademien hade dervid förbehållit sig

gransknings-rätt af vexternas beskrifningar , och då

hon icke fann sig fullt belåten med B ill bergs
redaktion, förordnades Ivenne ledamöter att före

tryckningen granska och gilla densamma. B i 11 berg,

som fann detta mindre behagligt
,
hembjöd verket

åt K. Majrt och lyckades år 1822 att försälja till

slaten förlaget af Svensk Botanik, Ekonomisk Bo-
tanik och Svensk Zoologie jemte rättigheten till

ett fortsatt utgifvande af desamma , hvarefter Vet.

Acad. anbefalltes att fortsätta det.

Redan år 1805 hade han erhållit privilegium

på utgifvande af Svensk Zoologie, men öfverlem-

nade denna rättighet sedermera till Palmstruch,
efter hvars död Billberg besörjde verkets ut-

gifvande. Quensel och sedermera Swartz för-
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faltadt' texten till Häfleiia N:i Ett till och med
Ellva.

Bil [berg hade under flera tid-punkter af sin

lefiiad erfarit många svåra olycks-händelser. Fyra

gånger hade hans boning och bohag blifvit för-

störda af eldsvådor; hårdast att lida var den,

som intiäfFade d. 31 Aug. 1822, då all hans lös-

egendom, hans kostbara Bibliothek i iSatural-

Historien och hans Insect-Samling blefvo förstörda.

Han började likväl åter att förskaffa sig ett

Bibliothek och erhöll genom enskild öfverens-

kommelse med kyrkoherden Forsström i Munk-
torp, efter dennes död, hans Insect-Samling,

hvilken sistnämnde han dock snart försålde till

en engelsman under sitt vistande i London år

1828. Han försökte och lyckades att i Stock-

holm stifta ett naturhistoriskt sällskap, som han
kallade det Linnéeska Samfundet. Men då han

i allmänhet var af de egentliga vetenskaps-männen

föga uppburen, och fa af dem deri deltogo, blef

Sällskapet sammansatt af nästan endast veten-

skaps-älskare, och måste, efter några års försökt

tillvaro, slutligen upplösas. Efter en kort, men
piågsan) sjukdom, afled han i Stockholm d. 26
No ven) ber 1844.

Billberg var tvenne gånger gift. Ar 1796
ingick han sitt första äktenskap med Margareta
Ferelius, dot (er till Prosten Ferelius i Skötde.

Uti detta ;i k lenskap hade han tvenne barnj en

son och en dotter. Hans första Fru dog år 1800.

Sitt andra äktenskap ingick han år 1801 med
Helena Mai ia Ehinger, och i detta äkten-

skap cgde han tio barn. Ifrån första äkten-

skapet (jvailefvcr en dotter och ifrån det sednare

5 söner (»ch en dotter jenmte hans sednare Fru.
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Bi II berg kaliacies ti Ii Ledamot af fbljande

Saiiiruncl

:

1797 d. 3 Maj af Sällskapet för Allmänna
Medborgerliga Kunskaper.

1802 af Sällskapet Pro Patria.

1805 d. 26 Oct. af K. Patriotiska Sällskapet.

1810 af K. Vetenskaps-Academien i Stockb,

1812 d. 22 April af Societas italica i Livorno.

1813 d. 23 Jan. af K. Vetenskaps» och
Vitte) hets-Sällskfipet i Götheborg.

1814 d. 1 Febr. af Evangeliska Sällskapet i

Stockholm.

1815 d. 20 Juni af Svenska Bibel-Sällskapet.

1820 d. 19 Apr. af Kejserl. Vetenskaps-

Academien i S:t Petersburg.

1820 d. 15 Nov. af Kejserl. Naturforskande

Sällskapet i Moscau.

Bi 1 1 berg har utgifvit fbljande Skrifter.

Monograpiiia Mylabridum. Auctore G. J.

Bi 11 berg. Holmice. 1813. — C. Tab. color. 8:o.

Ekonomisk Botanik för Landtbruk
,
Trägåi dar

och Apothek. 2 Häften med 12 färglagda plan-

cher. Stockholm, 1815. 8:o.

Enumeratio Insectorum in Museo Gust. Joh.

Billbergii. — Holmi^. 1820. 8:o.

Synopsis Faunae Scandinavice. — Auctore G.

J. Bill berg. Tomus I. Pars 1. Mammalia. —
Holmiae. 1827. — 8:o min.

Svensk Botanik. Utgifven af J. W. Palm-
struch och å nyo upplagd af G. J. Billberg.—
Första Bandet. Stockholm. &c. 1815. — 8:o.

— — Sjunde och Åttonde Banden samt

Nionde Bandets trenne Första Häften. — Stockh.

1812, 1819, 1822. - 8:o.

Ekonomisk Botanik. — Tvenne Häften. Med
color. figurer. — Stockhohn. — 8:o.
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Botanicon Scandinaviae, &c. Fasciculi I & II.

— c. Tab. XXXYl color. Holmi«. &c. 1822.

— 8:0.

Läsning för Barn efler en läLl raelhod med
grunder för svenska Orthographien.

Fragmenter; till 1823 års Riksdagsmän.

En Verlds-Charla.

Uti K. Vetenskaps Acad. Handl. för år 1809.

SS. 188-204:
Utkast till en Fauna Gotllandica samt be-

skrifning på en Svensk Fogel, Falco umhrinus. —
Tab.:a YL

_ __ för år 1813. ss. 97—128:
Försök till Färgornas bestämmande i INatural-

Historien. — Med Färg-Tabell.

I Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. T. VII p.

271—281: Insecta exordinecoleopterorum descripta.

1 Mem. de T Acad. imp des Sc. de St. Peters-

bourg. T. VII. Novae insectorum species descriptae.

I Vetenskaps Academien höll han oÖentligt

åminnelsetal öfver tVaml. Prof. Tbu n ber g i Up-
sala; tryckt i Stockholm 1832.

Linneeska Samfundets Handlingar för 1832.o
Stockholm. 1833.

För öfrigt har han såsom anonym utgifvit

ganska många skrifter i olikartade änuien samt

recensioner uti svenska tidningar.



Biografi
öfver

GUSTAF ADOLF LAGERHEIM,
ÖrVERSTE I KONGL. MAJ:TS FLOTTAS MEKANISKA CORPS , RIDDARE

AF KONGL. NORDSTJERNE- OCH WASA-ORDNARNE , SAMT AF

REJS. RYSKA SlT ANN^E ORDENS 2:DRA CLASS.

Gustaf Adolf Lagerheim, den ll:te i ord-

ningen af 13 syskon, föddes i Stockholm den 31

Mars 1788. Hans fader, Presidenten i Kons;).

Stats-Gontoret Garl Eric Lagerheim, hade, genom
sina utmärkta emhetsmanna-förtjenster , blifvit år

1777 upphöjd i adeligt stånd och hade förut

burit namnet Bergqvist. Modren var Anna
Christina Gerdes.

Efter att år 1810 hafva lemnat Upsala

Akademi, der hans studier till en början, ehuru

utan håg, riktades åt andeliga ståndet, men se-

dermera hufvudsakligen omfattade de mathema-
tiska vetenskaperna, för hvilka han hade utmärkt

fallenhet, ingick han år 1812 såsom Konduktör vid

Öfver-Intendents-Embetet och kallades samma år att

tjenstgöra såsom Nivellör vid Göta Kanal-bjggnad.

Här hade han tillfälle att ådagalägga sin fallen-

het för ingeniörs-jrket, och blef så fördelaktigt

känd af högste ledaren af detta stora företag,

Grefve B. von Pi.aten, att denne, år 1813, för-

skaffade honom befordran till Löjtnant-Mekanikus

samt derefter, och i afsigt att uteslutande fästa

honom vid kanal-arbetet, uppdrog åt honom, att
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tillika med en annan Ingeniör, nu mera Öfverste-

Löjlnanlen Edström, föielaga en resa till Eng-

land, i ändamål alt, under ledning af den

namnkunnige Sir Thomas Telfoid, en nära vän

till Grefve v. Plåten, taga kännedom på s(äl-

let af de under Telfords ledning i England

och SkoUland fortgående kanal-, hamn-, bro- och

väi2;byggnader. Under sitt vistande utrikes åt-

följde Lagerheim beständigt den engelske ingeniören

på dess inspektionsresor, och erhöll af honom de

noggrannaste upplysningai- och uppgifter om före-

kommande arbeten, öfver hviika fullständiga, af

Tekford granskade, annotationer och ritningar

upprättades och vid hans återkomst till fädernes-

landet år 1814 aflemnades till Göta Kanal-verks

arkif, för att vid förefallande byggnader kunna
rådfrågas.

På grund af Lagerhetms sålunda utbildade

håg för yrket och deruti förvärfvade skicklighet,

blef han om hösten 1814 utnämd till Mekanikus

för östra linien af Göta kanal, och år 1819 till

Öfver-Mekanikus på hela kanal-linien , hvilken be-

fattning han till sin död förestod. Förstnämde
år valdes han äfven till korresponderande ledamot

af "the iVssociation of Civil Eiioineers i London."

Ar l821 blef LAGERWErivi befoidrad till Major

Mekanikus, och följande året invald till ledamot

af Kongl. Vetenskaps Akademien , samt, då vestra

linien af Gota kanal om hösten samma år öpp-
nades . iitnämd till Kiddare af Kongl. W asa Orden.

År 1827 blef han Chef R>r Östra Kanal-distriklet,

samt for hydrotekniska kontoret, och befordrad

till Öl versle-Lojlnant. År 18o2, då östra kan;«l-

linien öppnades for seglationen , utnämdes han till

Ridilare al' Kongl. JNordstjerne Orden; år 1833
till Iiiddare af Kejs. Rvska S:t A nnie Ordens 2:dra
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klass, samt åi- 1837 till Öfverste i Mekaniska

korpsen.

Öfverste Lagerheim afled iDarnlös, den 14 Jan.

1845, på dess boställe Huka i Kijiistad Socken

af Östergötland. Han var gift sedan år 1831 med
Christina Sophia Gistrand.

Den verksammaste delen af sin lefiiad esrnade

Öfverste Lageriieim åt Göta kanal-byggnad, h v il ken

han under loppet af 18 år ledde i egenskap af

mekanikus, under Grefve v. Plåtens inseende.

Under hela denna tid var han beständigt vid den

store mannens sida, och delade med honom alla

de bekymmer och mödor, som de vid ett så stort

och vidsträckt arbele ofla inträfTande brydsamma
förhållanden medföra, och som ökades af de många
svårigheter man hade att bekämpa, så väl i tek-

niskt, som synnerligast i financielt hänseende. I

besegrandet af alla dessa hinder och motgångar,

hade Öfverste Lagerheim en verksam del; och den
fullkomning, som denna kanalbyggnad framställer

i det tekniska, utgör det bästa vitsord om hans

utmärkta kunskaper och skicklighet, samt försäk-

rar honom om efterkommandes hugkomst.

Ehuru Lagerheims befattning vid Göta kanal

nästan uteslutande tog i anspråk hela hans ar-

betskraft, utförde han likväl flera andra vigtiga

uppdrag, bland hvilka följande må anföras:

På Grefve von Plåtens befallning uppgjorde

han planen till Gråda kanal i Dalarne, och till

Seffle kanal i Wermlaiid , samt till hamnbyggnader
vid Linköping, Jönköping, Warberg, Halmstad,
Höganäs och Helsingborg; såsom ledamot i gamla
Trollhätte Kanals direktion, deltos: han i lednin-

gen af dess angelägenheter och i granskningen
af förslagerna till slussbyggnaden vid Ström,
samt till ifiågasatta Elfarbeten. Inseendet öfver
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Wäcldö kanal-arbete vai honom aiiförtrodt, äfven-

som öfver reparationen af Södersluss i Stockholm.

Af honom, med biträde af aflidne Kapten
Carlsund, är jernbron i Norrköping utförd. Han
har dessutom upprättat planen till kommunika-
tionens förbättring emellan Mälaren och Saltsjön

vid Stockholm, samt öfver sjön Tåkerns sänkning,

med flere vatten-aftappnings- och vägbyggnads-

företag.

Öfverste Lagerheim var af ett gladt, lifligt

och något häftigt lynne. Han egde en ljus och

klar blick, samt mycken själsnärvaro, hvilket

gjorde, att han, vid oväntade och plötsliga hän-

delser, icke var förlägen, ulan hastigt uppfann de

medel som borde användas i kinkiga fall. Han
var mycket ömsint, lätUÖrd och gifmild , samt så

oegennyttig och grannlaga, att han ofta uppoffrade

inkomster, h varpå han hade rättvisa och billiga

anspråk. Följden häraf var att hans små löne-

förmåner blefvo otillräcklige för hans utkomst,

och att han dog utan att efterlemna någon föi-

mögenhet. Vid Riksdagen 1844—45 tillslogo

Rikets Ständer honom en lifstidspension af 1000
R:dr, under ett smickrande erkännande af hans

förtjenster, jemte en pension af 300 R:dr för enkan

efter hans frånfälle. Han älskade i hög grad säll-

skapslifvet och uppsköt ofta angelägna göromål

för dess njutningar, hvaraf följde, att han ej säl-

lan måste genom nattaibete godtgöra de stunder

han i sällskapskretsar förlorat. Detta nattvak,

i förening med följderna af en svår sjukdom, som
han ådrog sig under vistandet i England, och hans

fatiguer vid kanal-arbetet, undergräfde hans helsa

och påskyndade hans död.

Öfverste Lagerheim har från trycket ulgifvit

Ivenne skrifter, nemligcn:

Om
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Om vattnets bortskaffande från fält, som
sakna aflopp; Stockholm, 1842, h vilken brochyr

redan föranledt flere nyttiga arbeten, och troligen

kommer att i framtiden ännu mera rådfrågas; och

Notice sur les canaux de Troilhätta et de
Gothie, intagen i Annales des Ponts & Chaussees

för år 1834.

Den beskrifning Öfver Göta kanal-byggnad,

som Öfverste Lagerheim, på Kanal-Direktionens

anmodan, åtagit sig att författa, hindrades han af

sjuklighet längre tid före sin död att fullborda.

X r. Akaä, tttinäL 7844, 28



B i o g r a f i

öfver

Orefve MAGNUS BRAHE,
EN AF ElKETS HERRAR, RIKSMARSKALK, GENERAL-LÖJTNANT

KANSLER VID KONGL. KRiGS-AKADEMIEN , RIDDARE OCH
KOMlMENDÖR af KONGL. MAJ: TS ORDEN M. M.

Grefve Magnus Brahe föddes på Rjdboholrns

Sätesgård i Upland, d. 2 September 1790. För-

äldrarne voro: En af Rikets Herrar Grefve Magnus
Fredrik Brahe och hans, ^enom en sällsynt för-

ening af dygder och behag, utmäikta maka,
Friherrinnan Ut^rika Catharina Kosrutl.

Efter enskild undervisning i föräldrahuset

sändes Grefve Brahe, i sitt sjuttonde år, (1807)
till Upsala, för att, under inseende af då varande

Medicine-Kandidaten (sedermera Konungens förste

Archiater, m. m.) Edholm, fullborda sina studier.

Grefve Brahe vislades vid lärosätet tvenne år,

under hvilka melianterminerna användes till resor

i Sverige och Finland, h varefter han ingick i

krigsljenslen , såsom Kornett vid Lifiegementets

hussarer (1809). Samma år utsågs han, alt, i

egenskap af Ambassad-kavaljer, till Paris åtfölja

H. Exc. Grefve v. Essen, som erhållit uppdrag,

att såsom utomordentligt sändebud afsluta freden

emellan Sverige och Frankrike. Följande året an-

ställdes Grefve Brahe till tjenstgöring vid Lif-
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gardet lill häst, der han inom kort tid genom-
gick alla Ijenstegraderna , lill Sekund-Chef '*'"),

h vilket befäl han till sin död innehade. Då vid

Konungens af Rom födelse (1811) en särskilt be-

skickning skulle afgå till Paris, att framföia

Svenska konungahusets lyckönskan i anledning af

denna händelse, eihöll Giefve Brahe uppdrag,
att dervid åtfölja sin fader, som anförde denna
beskickning.

Samtidif^t med Grefve Braiie's anställande i

krigstjenst, inträdde han bland de uppvaktande
i Konungens hof. Den särskilla välvilja, med
hvilken hans slägt sedan äldie tider varit om-
fattad al konungahuset, i förening med hans älsk-

värda och intagande väsende, beredde honom äf-

ven på denna bana tidiga och skyndsamma upp-

höjelser Men det var egentligen från hans

inträde i ijenstgöring hos dåvarande Kronprinsen

CARL JOHAN och det for troende, som denna

Furste fortfarande skänkte Giefve Brahe, som
hans ställning och inflylande blefvo af en större

betydelse, än den som vanliijen utmärker inne-

ha fva re af hofem be ten. Grefve Brahe var i or-

dets egentliga mening fästad vid' sin konungs

person, och under trettiofem års tid lemnade han
h varken under fälttåg, under resor, vid sjuk-

lägret eller vid dödsbädden, den store Man, i

hvilken ban såg icke blott sin Konung och väl-

görare, men räddaren och upprätthållaren af sitt

fosterland.

*) 1810 Löjtnant; 1812 Ryttmästare; 1822 Förste Ma-
jor och samma år Sekund-Chef.

**) 1809 Kabinelts-Kammarherre; 1818 förste Hof-
Stallmästaie; 1826 Öfver-Hof-Stallmästare; 1831
Riksmarskalk.
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Ett vidsträckt fält öppnades för lians verk-

samhet. Det var dock företrädesvis i angeläi^en-

heter rörande hofvet och ki igshären, som han er-

höll de förnämsta förtroende-uppdrag. Under de

tretton ar, som han Ijenstgjorde i egenskap af

Konungens Genei al-Adjutant för Armeen (1828

~

1841) förvärfvade han sina vapenbröders odelade

aktning och tillgifvenhet. Få hafva pä denna

plats sökt att mera nitiskt verka for krigarnes

förbättrade vilkor och undervisning, manstukt och

goda hållning. Vid nedläggandet af sin befatt-

ning emottog Grefve Brahe af Armeens befäl,

och såsom uttryck af saknaden öfver hans bort-

gång, en dyrbar hedersvärja, med inskrift:

Ett minne , skänkt af Svenska krigarns hand

j

För trohet emot Kung och Fosterland.

Icke mindre prof af förtroende och aktning

erhöll han såsom Ordförande bland de ombud,
som Armeen valt till ordnande af sina enskilta

angelägenheter — genom h vilkas beslut grunden
lades till afskaftande af s. k. ackorder vid beford-

ringar inom armeen, — och såsom St vresman för

Krios vetenskaps-Akademien (1831); Kansler för

Krigs-Akademien på Carlberg, hvartill han näm-
des i ledi^^heten efter Fältmarskalken, Grefve v.

Stepingk (1839); Chef för Konungens tjenstgc)-

rande Adjutants- och Oi donnans-Oflicerare-korpser,

— el t belal, som ingen föi e eller efler honom
imudiaft, — samt General-Befälhafvare i Ijerde

Militär-Distriktet , i hvilken befattning han efter-

trädde vAr nu regerande Konung, vid Dess upp-

stigande pa thronen. En trettiarig fred lemnade

(jrefve Brahe intet tillfälle, att på slagfältet

ådag.däg2:n sina eqenskaper såsom Öfverbefälhafv are.

men CA KL. J()liA> hördes yttra, att Brahk var
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en af dem, At li vilka Han iilau betänkande skulle

anförtro en krigshär.

Grefve Brahe erhöll flera förtroendeuppdrag

i afseende på främmande makter, h varibland må
nämnas hans sä ud ning till Petersburg vid Kejsar

NicoLAi thronbestigning och till Berlin, vid Konung
Fredrik Wh^helm IV:s mottagande af regeringen.

Genom den ställning uti h vilken Grefve Brahe
befann sig till sin Konung, förvandlades dessa af

bruket föreskrifna beskickningar från vanliga upp-
märksamhets-betygelser till meddelanden af ett

obegränsadt förtroende mellan Monarkerna. De
många äretecken, h varmed Grefve Brahe af

främmande regenter utmärktes, bevittnade, huru

han af dem var ansedd '•'"). Af sin egen Konung
belönades han med de yppersta värdigheler, som

kunna tilldelas en svensk man: Serafimer-bandet

(1827 och upphöjelsen till en af Rikels Herrar

(1831.) Det hade berott af honom, att vid H.

Exc. Grefve af Wetterstedts frånfälle mottaga

de utrikes ärendernes ledning, liksom, vid ett

sednare tillfälle, Landtmarskalkstafven , och be-

höiiga domare öfver fordringarne af dessa värf,

tvekade ej om hans förmåga att dem värdigt upp-

*) Sedan Grefve Brahe under fälttåget 1813—1814 er-

hållit Kongl. Preussiska Merit-Orden och K. Ryska
S:t Annag Orden, mottog han 1826 sistnämde Ordens
första klass; 1830 Polska hvita Örns orden; 1837
Storkorset af Grekiska Frälsarens Orden; 1838 K.
Ryska S:t Andreae och Alexander-Newsky Ordnarne;
1840 Kongl. Preussiska Röda och Svarta Örns- Ord-
narne; 1842 Storkors af Kongl. Franska Heders-
Legion och af Hertigliga Sachsiska Ernesliner-Orden.

**) Han hade förut emottagit Svärds-Ordens riddare-

stjerna 1812; samma Ordens Kommendörsband 1822
och stora kors 1826. Till Riddare af Konung Carl
X.ITI:s Orden utnämdes han år 1829.
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fvUa; men siirskilla omständigheter och (ieribland

troligtvis äfven GreCve Brahe's öiiskan, att vid

Kuiiuno^eiis annalkande höfza åldej dom så få öijon-

blick, som möjligt
,
nödgas leiuna detla ("oi eraå! för

sin trohet, föranledde honom, att undandraga sig

dessa nya utmärkelser.

Lärda samfuml, ntedborgerliga iniättningar

och välgörande stiftelser räknade för en vinst , att

få tilleiina sig Grefve Brähe's deltagande och verk-

samhet. 1 såihint afseende kaUades han till ar-

betande ledamot i taktiska fördelningen at Kongl.

Krigs-Vetenskaps-Akademien (1823), samt arbe-

tande Hede! sledamot af samma Akadenii (1828),

Ledamot af Kongl. Sandundet för utgifvande af

Handlin^jar lörande Skandinaviens historia (1827),

h vilket Samfunds Ordförande han var under tio

år (1834-1844); Heders-Ledamot af Kongl. Vit-

terhets- Historie och Antiqvitets-Akademien (1834\
som kallade honom fvra gånger till Ordförande;

Heders-Leihifnot al Kongl. Landtbruks-Akademien

(1833), samt af Kongl. Akademien för de fria

Konster (1835); Ledamot af Kongl. Vetenskaps-

Akademien (1837); Heders-Ledamot af Kongl.

Vetenskaps-Societeten i Upsala (1838); Oid fö-

rande i Riddarhus-Direktionen (1842); Ledynjot

af Serafimer-Oi dens-Gillet ; Tyska Föi samlingens

i Stockholm Holier Kirchen- Bathj w. w. Ett

varmt nit för saken, ett naturligt godt omdöme,
en säker och fin takt i behand lins: af ärender och

personer, i förening med en outtröttlig bered-

villighet att tjcna och förbinda alla, som med
honom konnno i beröring, gjorde Grefve Brahe
inom hvarje verkningskrets lika värderad , som vid

sin bortgång saknad.

En man, som känt Grefve Brahe sedan hans

första vistande vid Universitetet i Upsala, och



439

som sedan ofta varit rued honom i närmare för-

hållanden, har lemnat öfver honom en karakters-

skildring, hvarur vi låna följande drag, till full-

bordande af närvarande korta teckning:

Med en blick, som lält genomträngde menni-
skolynnet och upptäckte dess mest föi borgade rö-

relser, ägde Grefve Brahe en sälls3ait förmåga
att leda och intaga, och en öfvertalningsgåfva

som kunde kallas hjertats vältalighet. Hans ädla

afsigter beredde honom aktning äfven af mot-
ståndare, bland h vilka mången, genom en när-

mare bekantskap med honom förmärkte sin ovilja

öfvergå till en vänskap, så mycket oföränderli-

gare, som den var grundad på den fastaste öfver-

tygelse. I beröring med ett oräkneligt antal

raenniskor, fanns bland dem få, som han icke

gagnat, som ej till honom ägde någon förbindelse.

Mild i former, var han orubblig i grundsatser.

Ingen var mindre beroende af andras tänkesätt,

af händelsernas omskiften, af det föiföriska iden
allmänna röstens hyllning, och om det varit tänk-

bart, att det höga föremål, åt hvilket han eg-

nade en trohet gränsande till dyrkan, kunnat

öfveigifvas af alla, hade Grefve Brahe dock al-

drig förrän i döden lemnat dess sida. Hans själ

var den gamla ridderlighetens återsken, så rent,

som det af nutiden kan återsifvas. Han offrade

allt åt sin Konung och sitt fädernesland, ty han
kunde icke skilja trohet mot fäderneslandet från

trohet mot dess Konung. Hans hjerta var öppet

för alla skönare rörelser: fosterlandskänslan, ädel-

modet, troheten, vänskapen, glömskan af oför-

rätter. Man kände, då man blott nalkades ho-

nom, närvaron af en ädel man. Hans väsen var

stämpladt med ett behag, som vid första an-

blicken intog. Född med lifiiga känsloi', hade
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han lärt sig alt beherrska clem. Harmen, om den

någon gång väcktes, kunde framskymta i en blick,

men aldrig öfvergå till ett sårande ord. Såsom
förman var han, oaktadt den mildhet, som ut-

gjorde grunddraget i hans karakter, allvarlig i

befäl och noggrann i fordran af pligters upp-
fyllande, men Öfverseende vid svaghetens ofri-

villiga misstag. Kallad att leda allmänna ange-

lägenheter, var han såsom ordförande utmärkt

genom lugn och oväld, en klar uppfattning och

en redig framställning af ämnena, samt det slags

inflytande på de rådplägande som icke upprör

men lugnar sinnena. Med en sann och fin känsla

af snillets och konstens verk, blef han hos sin

Konung ej mindre en verksam förespråkare för

vetenskapens och konstens söner, af h vilka många
i outplånligt minne bevara de förbindelser, de

till honom äga, än en frikostig enskilt främjare

af bildningens förädlande yrken. Hans samling

af konstverk i hufvudstaden , som varit för all-

mänheten tillgänglig, och den äunu rikare af

fornminnen på det sköna stiMii^odset Skok/osterj,

hvilken han så väsendtligen ordnat och förskönat,

bära derom vittne. Omvårdnad för underhaf-

vande var ett arf inom hans slägt. Men äfven

den främmande olyckan lemnade han aldrig ohul-

pen, och ehuru högt hans minne blifvit offent-

ligen prisadt, följdes det dock i ännu rikare mått

af de tysta välsignelserna inom nödens hyddor •^).

Det är redan antydt, att Grefve Brahe ver-

kade mindre till följd af de embeten han be-

klädde, ehuru v ig tiga än dessa omsider blefvo,

än genom sin plats såsom ett slags medlare mellan

*) Se Lcfiiadshcknin^ ÖJrer H. E. Grefve 31. Br.ihEj,

af Beruh. von Beskow, uppläst vid jordfästningfn i

Riddarhulni>kyrkan dm '2b Sept. 1844.
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Konungen och de flesta bland våra dagars infly-

telserikaste personer; såsom vårdare af förtroenden

,

bvilka uti intet bröst säkrare kunde nedläggas,

och slutligen — det som för hans eget hjerta var

kärast — såsom budbärare af de oräkneliga väl-

gerningar, h vilka Konungens frikostighet utströdde.

Öfver Grefve Brahes deltagande för de olj^ckliga

finnes icke mera än en röst. Skiljaktigare hafva

omdömena utfallit öfver hans inflytelse på de all-

männa ärendena. Den tid torde ännu icke vara

kommen, då han äfven i detta fall kan fram-

ställas i allt det ljus, han förtjenar, och icke

heller är närvarande tillfälle det rätta för en ut-

förlig teckning deraf. Men de, som kände Grefve

Brahe och de förhållanden, i bvilka han sig be-

fann, skola utan tvekan medgifva, b vad hans

minnestecknare yttrar, att "fosterlandet aldrig

kunnat erfara någon olycka, som han ej önskat

afböja, eller njuta någon lycka, som ban ej velat

befrämja." Hans föreställningar emot hvad han

ansåg skadligt, upphörde ej förrän de kunde anses

närma sig öfverskridandet af den undersåtliga

vördnadens gräns, men om äfven de lemnades

ohörda, tvekade den trogne tjenaren ej, att bära

klandret såsom upphofsman för beslut, b vilkas

fattande han afstyrkt.

En sann gudsfruktan var den källa ur hvilken

Grefve Brahe hemtade styrka och tröst under li-

dandets och sjelfuppoffringens dagar. Han var

icke gift. Anledningar hade visserligen icke sak-

nats till en förening i öfverensstämmelse med
både hans böjelse och hans samhällsställning, men
till de uppoöVingar, som han ålade sig för en

oafbruten närvaro hos sin Konung, hörer äfven

den af det husliga lifvets lugn, trefnad och ve-

derkvickelse. Grefve BjaAHE var alltid tillstädes
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för att mottaga sin Konungs befallningar, och då

dagens arbeten voro slutade, läste han vanligen,

långt in [)å nätterna, historiska eller pohtiska

skrifter för sin Herre, till dess Dennes ögon slötos

af sömnen, då den vakande vännen obemärkt af-

lägsnarle sig , för att följande morgonen åter vara

den förste, som helsade Honom. Under Konun-
gens sista sjukdom tillbragte Grefve Brahe mer
än 40 dygn vid sin Herres säng, utan sömn,
nästan utan föda, utan att vara afklädd. Dåden
sjuke vaknade ur någon slummer, var Hans första

fråga vanligen: "Hvar är Grefven?" och denne
ville ej, att hans Herres blick någon gång skulle

söka honom förgäfves. Denna ansträngning af

flera veckors oalbrulen sjukvård, under ständigt

dämpade själslidanden, — och h varunder han
förtjenade det honom tillagda ärenamn af trohe-

tens martyr, — förlärde Grefve Brahes eget lif,

som efter Konungens död ännu blott tycktes

uppehållet af omsorgerna för den sorgliga högtid,

h varmed det älskade stoftet skulle nedsänkas i

Wasa-grafven. De dagar, då Grefve Brahe satt

vid sin Konungs lik, framställt till allmänhetens

åskådande, tycktes han redan tillhöra en annan
verld , och då han, stödd på Riks-Marskalks-

slafven, följde sin Välgörare på den sista vandrin-

gen, såg man, att han i dubbel mening följde

honom till grafven. Efter detta ögonblick utgjorde

hvad man kallade Grefve Brahe's lif endast en

lång (lödssuck, tills han, den 16 September

(1844) slocknade stilla och utan anletsdragens

ringaste förändring.

Hans jordiska lemningar h(dgades åt b vilan

vid sidan af den Konungs, för h vilken han lefvat,

och för<les derefter frän Riddarholrnskyrkan till

slägtgrafven på RytlholiDlm. Vår nuvarantle
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Konung, jenite Kronprinsen och ArfFurstarne^

hedrade med Dei as öf vervaro sorgfeslen. Ridder-

skapet och Adeln, hvars första medlem Grefve
Brahe va i il, slöl sig sjelfmant, närmast den af-

h^dnes slägtingar, till sorgetåget, som utgjordes

af allt livad Staleir, Hofvet, Krigshären, Veten-
skapliga och Medborgerliga föreningar ägde ut-

märktast i hulVudstaden , äfvensom af de stude-

rande vid Krigs-Akademien, med deras anförare,

och hela det Regemente, hvars befäl den afledne

innehaft. V^id Krigs-Akademien blef en särskilt

minnesfest öfver honom firad.

Man har sett gunstlingar hos stora Regenter,

utmärkta af en oafbruten lyckans ynnest, men
ingen så oegennyttig, som Grefve Brahe. De
värdigheter och äretecken , han mottog, hade han,

liksom andra högbördade män, kunnat vinna un-

der ett sorglöst utöfvande af något hofembete.

Hvad han i sin tjenst offrade: lugn, helsa, ego-

delar, och omsider lifvet^ antyder icke Gunst-

lingen^ men Vännen^ och såsom sådan skattades

han äfven af sin Konung. Det säkiaste bevis

derpå är, alt den Sednare bortgick utan att ens

tänka på någon jordisk belöning åt den efterlem-

nade, ehuru Han visserligen ej skulle tvekat, att

derigenom utmärka sin närmaste förtrogne, om
Han ej ansett dennes tänkesätt upphöjdt öfver en

sådan belöning. Grefve Brahe lemnade sin tjenst

mindre bemedlad, än han mottog densamma. Så

är icke vanligen gunstlingars sed.

Grefve Brahes aidetsdrag, utmärkte genom
en blandnin": af ridderlig: skönhet och ett mildt

behag, äro förvarade i flera afbildningar, bland

hvilka den likaste är det af Armeens Fullmäktige

ombesörjda j)orträtt, i naturlig storlek , utfördt af

Södermark. Skådepenningar äro äfven öfver honom
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preglade, nemligeii en af Armeens Fullmäktige

(vid deras andra sammanträde), en af Konungens
Ijenstgörande Adjutant- och Orclonnans-Officerare-

Korpser, samt en af medborgare och vänner,

hvilken sistnämde i sin omskrift uttrycker , h vad

om Grefve Braiie^s tillgifvenhet för sin Konung
med sanning kan sägas: Stetit ad finem longa

tenaxcfue Fides.
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Om Indiaustaiiimsftriie i Platå- oeli

Orieiital-Reiiiiblikeruajemte lieskFif'

uiii^ oclft ritiiiug af eii till Sverige

lieiiiförd iiicllTicl af Pulclie^^-

^tammen
af

J. TARRAS.
KoDgl. Svensk och Norsk General-Konsul i Montevideo,

Till Akademien ialeranad den 12 Mars i845.

Tab. I, IL

Vid Plataflodens upptäckt af Don Juan Dias de

Solis, år 1512, beboddes de länder som gränsa till

denna flod, af många olika Indianstammar. Flo-

den kallades på iiifödingarnes språk Parana-Guazu,

som betyder en flod lik liafvet. Samma namn
bade den ända till norra delen af Paraguay, ocli

utgjorde under ett namn de tre närvarande flo-

derne Platå, Parana ocb Paraguay. De historiska

skrifter, b vilka jag haft tillfälle att se, beträffande

upptäckten af Platafloden ocb dess kolonisering,

lerana ej någon bestämd eller fullständig känne-

dom rörande de särskilta folkstammarne för denna
trakt eller underrättelse om deras familjförhål-

landen ocb slägtskap med b varandra. Denna bar
ock troligtvis ej kunnat med säkerhet utredas, till

följd af de beständiga krig, som jemt ägde rum
emellan upptäckarne ocb ur-in vånarne, bvilka,

K. F, Akad. Handl i845. 1
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kanske annars sins emellan fiendllige, med
glömska af egna tvister, förenade sig emot den
gemensamma fienden. Vid flera tillfällen in-

gingo dock ålskillige stammar förbund med Spa-

niorerna och stridde med dem emot andra in-

dianstammar med h vilka de kommit i delo.

De förste Historieskrifvarne voro endast Missio-

närer eller Prester, och deras meddelanden rörde

liufvudsakligen de framsteg som gjordes i religion

och civilisation. Dessa meddelanden afsändes I ill

moderlandet och hafva, med få undantag, ej blif-

vit ofientliggjorde. De innehöllo vanligen endast

strödda uppgifter om stammarne i ett och annat

af de distrikter, som ^lissionärerna hade valt till

fält för sin verksamhet. Då man betraktar tilli-

ka, att de öfrige underrättelserna bestodo i rap-

porter öfver krigshcindelserna, atlemnade af befäl-

hafvarne för trupper, hvilka jemt lågo i krig

med infödingarne; att de måste lita på trovär-

digheten af deras oliicerares och soldaters ut-

sagor; att de fmgu jemt flytta från ett ställe till

ett annat, oroade af desse samma stammar, samt

att de europeiska krigarne voro okunniga um lan-

dets geografi och invånarnes språk, hade sina

blickar mest fäslade på upptäckten af ädla me-
taller, samt nästan ständigt måste länka pa egen

säkerhet, försvar och lifnärim^, så återstod för

dem ganska ringa tillfälle till historiska under-

sökningar rörande deias fienders genealogi och

slägl förvandlskap. Under sådana omständigheter

är det ej underligt, om många misstag och många
olika omdömen uppstått, och att underrättelserna

äro stridande mol h varandra. !Xämde oj saker,

förenade med oafbrutet foitfarande, hätska, till

fullständigt utrotande ledande krig, hvilka fort-

sattes ända till 1832, hafva till stor skada for
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framtida forskningar i den amerikanska ethnogra-

fien förstört de bästa källorna.

Skulle man emellertid, efter de strödda ur-

kunder, som äro tillgänglige, uppgöra en ethno-

grafisk tafla öfver dessa stammar, så bléfve den
dock alltid ofullständig, och pu intet sätt till-

förlitlig, såsom till en stor del byggd på giss-

ningai'. För det närvarande äro få af dessa ame-
rikanska Spartaner q var; hela stammar äro ut-

rotade, och de flesta af de nu existerande äro

mer eller mindre förändrade, så väl till karakter

och utseende som lefnadssätt, dels genom deras

nnderkufvande och förvandling ifrån fria menni-
skor till slafvar, och dels till följd af deras om-
vändelse till christendomen, samt deraf upp-

kouina förbindelser och umgänge med de inflyt-

tade Européerna. Endast få återstå således, och

af dessa utgöra Pampas-Indianerna den enda kända

nu existerande stam, som ej blifvit underkufvad

eller till någon del civiliserad. I den såkallade

"el grand Chaco*' eller det skogbeväxta landet

emellan Santa Fe och Paraguay, på vestra sidan

af Parana-floden, finnas dock enligt uppgift om-
kring 300 särskilta Indianstammar, h vilka anses

vara öfverlefvor af de fordna ur-in vånarne, som
dit hafva tagit sin tillflykt. Äfven dessa vil-

dar äro så god t som alldeles okände, då endast

en och annan af dem någon gång vägar träda i

gemenskap med de christne. En och annan In-

dian från el grand Chaco kommer till Assumpcion,
hufvudstaden i Paraguay, men med denna stad

har man ej på längre tid, tills helt nyligen, haft

någon gemenskap; Indianerna sjeifve äro utom
dess mycket inbundne. Ingen christen eller hvit,

som vågat sig in i deras gebiet har, så vid t man
vet, någonsin återkommit. Det enda man kun-



4

nat erfara af de Indianer sora någon gång be-

gifvit sig utom gebietet, är att nästan alla stam-

marne jemt ligga i ett oförsonligt krig med bvar-

andra, samt att landet skall innehålla stor rike-

dom så väl af ädla metaller som stenar, jemte

en outtömlig rikedom på de dyrbaraste trädslag,

medicinska örter, rötter och gummi-sorter.

De mest trovärdiga uppgifter gifva vid han-

den, att, vid upptäckten af Piatafloden, stammarne
kring denna flod kunde fördelas i tre nationer,

nemligen: "Charruas'* i söder, "Guaranis'* i norr,

samt "Araucanos" i sjdvest.

I. Tdl Charruas-Indianerna höra, så vidt

man vet, utom de egentliga Charmas, äfven

Chayos och Ghanas samt de mindre stammarne
"Guenoas, Martidanes, Mboanes, Yaros, Minoanes,

Caaiguas, Bajaez och Tapes.

Att en stor del af dessa, i synnerhet de sed-

nast nämde, endast vore afskilda grenar af de

större stammarne, kan man med temlig säkerhet

påslå, och att de, då de vid sina afsöndringar

flyttade till andia trakter samt kommo i berö-

ring med för dem förut okände folkshig, så väl

vänskapliga som fiendtliga, småningom kunnat
förlora en del af hufvudstammens karakter och

språk, är ej otroligt, ehuru bevisen ej äro luUt

säkra. Af alla dessa stammar bebodde hufvud-
sakligen de tre första eller Charruas, Chayos och
Ghanas den nuvarande TJruguayska Republikens

område; de öfrige uppehöllo sig mera i det inre

"Charuas" innehade hela kuslen ifrån nord-

ostliga sidan af Maldonado ända till Uiugaay-
flodens stränder.
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"Chayos*' var en gränssLam, som uppehöll

sig omkring östliga stränderna af Uruguayfloden

och var allierad med Charruerna.

Stammarna "Ghanas och Mboanes" bebodde

vid Spaniorernas ankomst Öarne i floden Uruguay
vid Rio Negros utlopp.

"Guanoas" och "Martidanes" innehade landet

emellan Uruguay- och Paranafloderna ; de drefvo

en tid handel med Portugiserna, sedan desse hade
anlaojt staden Colonia del Sacramento, samt emot-

togo af dem sablar och lansar för den hjelp de

iernnade dem att stjäla hudar från de Spanska

egendomarne. De voro fiender till slammarne
Yaros och Minoanes, hvilka, ehuru de i forn-

tiden hade haft sitt tillhåll emellan floderna Pa-

rana och Uruguay, dock ofla passerade den se-

nare floden. De inföUo i östra Uruguayiska om-
rådet år 1730 för att börja ett krig emot Spa-

niorerna derstädes, men återvände 1732 till sina

gamla bostäder.

Minoanes-stammen hade samma språk, bruk,

seder samt krigiska karakter som Charruas, med
hvilka den i det längsta bibehöll sin allians.

Det är ock troligt, att de en gång hade utgjort

ett enda folk.

Gaaiguas voro en slägtafdelning af Minoa-

nerna, beboende trakten emellan Uruguay- och

Paranafloderna, vid gränsen af Paraguayiske Mis-

sionerna eller i nuvarande provinsen Corrientes;

de anses hafva utg-jort moderstammen från hvil-

ken de fleste Öfrige Platastammarne utgått.

Om dessa stammars språk känner man föga,

men till följe af några likheter med Guarani-
tungomålet, har den tanka uppstått, att det-

samma utbildats från detta. Man uppgifver så-

lunda, efter Pater Jose de Isauralde, att det
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vore en dialekt af Guarani-språket, som förnäm-

ligast skiljer sig derifrån genom bristen på första

boksLfifvei na i orden.

År 1622 hade Chaitas-lndlQuevnsi infunnit

sig på slätterna söder om staden San Salvador;

de funno emed lertid här ett hårdt och envist

motstånd i närmast angränsande bjar och måste,

förföljde af Charuanerna, återtaga till sina öar,

då de sökte Spanska Regeringens beskydd samt
blefvo af denne anförtrodde åt Missionärerna.

Stammen Chayos omnämnes föga i de äldsta

berättelserna öfver dessa landsträckor. A>-gelis

är af den tanken, att de utgöra samma stam,

som Yaros, med h vilken den har blifvit för-

vexlad, då dess namn betyder på Guarani-språket:

''den som slösar eller förstör", h varmed torde för-

stås att dessa Indianer slösa med och förderfva

sin egendom, i stället att fara i härnad och lefva

på andras bekostnad. Il aros- Indianerna hafva

occuperat samma landsträcka ännu år 1716.

Charuanerna hafva under tre århundraden gjcrt

sig ryktbare, utgörande de grymmaste, mest vilde

och otämjbara stanimai- på östra sidan al Plata-

floden. Deras strid börjades med den förste npp-

täckaren Juan Diaz de Solis, och slutades först

med deras utrotande. Från Solis död, ända till

stammens undergång, hafva de under tvenne år-

liund raden spiidt krig, förstörelse och förskräc-

kelse i landet. I börj ai af vårt århundrade ha le

de sin vistelseort vid gränsen af Brasilien, emel-

lan källorna af elfvarne Cuarehim uch Ybira[)ita-

mini, hvarifrån tie gjorde sina infall på Ban-

da-Orienlals område. Brigadier-Generalen Don
Frixtioso RivF.RA, Prcsidont i Uruguay iskn Re-

publiken, ntrolade dem ändtligen år l831 så

iullsländig( , alt man t villar om i detta ögonblick
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några få individer återstå af detta, en gång sä

fruktade folk. Deras namn utmärker deras hi-

storia, tj Charrua betyder på Guarani-språket

"vi äro oroliga och vredgade". CJia hetjder vi,

rrUj vrede. Måne om sin frihet, afstodq de al-

drig från att strida för densamma och för åter-

ställandet af sina ursprungliga besittningar. Tu»
sentals s^rafvar hafva under trenne århundraden

blifvit öppnade för, och tillslufna ölver deras

skaror, som i vester stridde mot eröfrarne och

deras afkomlingar, och i öster mot "Mamaluco"-

stammen, samt den med denna allierade "Tupio"-

stammen äfvensom mot "Arachanes", deras oför-

sonligaste fiender, bestående af Guarani-Indianer

ifrån Rio Grande, som icke böra förvexlas med
Arraucanos.

Beständigt sysselsatte med krig ocli begifne

på plundring, undervisade de sina söner, i sättet

att begagna sig af fördelarne i deras stridei-, men
gjorde dem tillika till olyckliga offer för deras en-

vishet och begär att hämnas öfvervåldet, sauit för

deras kärlek till friheten. Så stor var Charuaner-
nes fiendskap emot Arrachanerna och Orientaliska

Gebietets invånare, alt l'egge stammarne äro ut-

rotade utan att hafva försonat sig under de stri-

der de båda måst utstå, så väl emot de Spanska
som emot de Portugisiska anfallen. Orsaken, som
uppgifves till detta oförsonliga hat, är så obe-

tydlig, att den ej förtjenar nämnas. Rätta an-

ledningen bör troligen sökas i grymheten af de-

ras karakter, i det barbariska tillstånd, hvaruti

de lefde, samt i deras vana vid plundringar.

Man säger, att de varit menniskoälare ; men
det enda kända exempel härpå är, att de för-

tärde Solis döda kropp, och detta enda fall sy-

nes mig lemna blott ett bevis på deras vildhet,
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hämdbegär och oförsonlighet emot sina fiender,

till och med efler döden. Ruy Diaz de Guzmån
säger i sin Argentina, att de lefde på fiske och
jRgt, samt att, ehuru de voro förskräckliga i stri-

den, voro de menskiiga emot de öfvervunne.

Denna sednare uppgift är dock stridande emot
deras kända karakter, deras bruk och lefnadssätt.

Pampas -Indianerna, h vilka mest likna Charruerna
i allt, gifva ännu i dag aldrig pardon åt någon
fiende, som faller i deras händer. Ceutf.>'ara

säger, att då någon slägting dog, var det bruket

att stympa si^
,

(de afskuro nemi. en finger för

hvar slägting som dog), och Azara påstår, att i

början af detta århundrade, bruket ännu existe-

rade ibland dera; vid hvaije nära slägtings död
avskärs ett fingerled.

De målade, eller rättare tatuerade sig med
flere färgor, men isynneihet med blått. Så snart

någon fara visade sig, upptändes eldar, då alla

samlade sig väpnade, der de bemäikt den första

elden. Dessa tecken till möte kan man anse som
ett slags telegraf, hvilken, allt enligt det antal

gånger den tändes eller släcktes, gaf tillkänna

vigten och ändamålet hvarföre tecknet gafs. Ehuru
orullständig denna telegraf varit, så har den för

dem troligtvis varit tillräcklig med deras in-

skränkta idéer. H\arje eld man observerade vid

deras bostäder, betydde vanligen ett matlag eller

gift par.

De h^fde t i Usam mans i familjer, beroende

af höfdingarne. De firade bröllop, begrofvo

och ärade sina döda. I hettan af striderna,

gj(»rde de allt möjligt för att frälsa liken af

kamrater, i afsigt att dölja forlusten for fien-

den. Det är emellertid tvifvel underkastadt , an-

märker LozANO, då han talar om Indianerna i
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allmänhet, huruvida de firade verkligt bröllop

eller ej. En sak som har blifvit mycket dispu-

terad ibland Missionärerna, men som ej är tvif-

vel underkastad, är, att de lefde med så många
eoncubiner som livar och en kunde underhålla.

Dessas antal uppgick ända till femtio och der-

utöfver. Ett större antal qvinnor ansågs öka

männens välde, gaf respekt och myndighet, till-

fredsställde deras vilda könsdrift och befordrade

deras gränslösa begär efter rusgifvande drycker.

Dessa drycker tillverkades af q vinnorna af Maiz,

vilda bär, rötter och honung. Denna sednare

finnes till öfverflöd i skogarne, utan att fordra

någon biskötsel. A( dessa materialier bereddes

en dryck som var så rusgifvande, att den som
förtärde densamma, förföll i en dvala under tju-

gufyra timmar utan att äga mera rörlighet än

en stock. Bandet, som förenade dem med deras

qvinnor, var ej starkt, ty m^mnen kunde skilja

sig ifrån dem, emot en afgift till qvinnans släg-

tingar, liksom de togo nya, likaledes mot en dy-

lik lösepenning till dessas anhöriga. Deras vapen

bestodo af lansar, kastspjut och '^la bola arroja-

diza" eller slnngkulorna. Kastspjutet var ofull-

komligt, ty dess spetsar voro af ben, några af

koppar och jern, andra blott af träd, h vilket var

brändt i elden för att göras hårdare. Endast
skickligheten, h varmed de sköttes, kunde göra

dem fruktansvärda. Sednare begagnade de stål

och jern, fastbindande vid ändarne spetsar af

värjor, knifvar och andra stj^cken jern, h varmed
de försågo sig under sina plundringar. Då hä-
starnes antal hade tilltagit, begagnade de sig äf-

ven af deras biträde i sina krig.

Deras anfall på de europeiska anläggningarne

skedde om natten vid fullmåne. De tände eld



10

på alla hus, röfvade och plundrade allt livad de
kunde medlaga, mördade männerna samt förde

qvinnor och barn i fångtinskap. Detta intygas af

alla, utom af Ruy Diaz de Guzman, den förste

som besk ref Plalaflodens upptäckt och besittnings-

tagandet af dess områden. Hans yttrande om de-

ras mensklighet mot fångar beror förmodligen på
bristande kännedom om dem.

Deras styrelse bestod endast uti deras Tu-
bicchos eller chefer öfver åtlatio till hundrade
familjer, h vilka äfven under fred voro mycket
ansedde och respekterade. Detta chefskap var

ärftligt, medföiande ett slags adeiskap, som grun-

dade sig derpå, att deias foi fäder forvärfvat sig

vasaller eller styrt folkstammar. Det ärfdes af

den förstfödde, men utan mehn för de andra,

h vilka äFven kunde upphöja sig till chefer öfver

några få, i fall deras vältalighet var tillräckligen

hänryckande för att vinna anhängare.

Då krig utbröt, samlades alla cheferna hos

en bland de förnämsta ibland dem, och öfver-

befälet bestämdes genom val. Ceremonierna bör-

jades med drickning af betydliga qvantileter "Chi-

cha", en dryck som tillverkades af Maiz samt

skidorna Algarrobbo (Johannisbröclet). En hop-

knådad massa af dessa vegetabilier sattes i jäs-

ning under en tid af 20 dagar eller en månad.

Under denna tid berättade de för h va rand ra

sina bragder och segrar, visade sina ärr och

skildrade de fiender som de hade öfvervun-

nit man mot man i tvekamp. Dessa samtal

fortforo äiuiu lilligare sedan Chicha var färdigt.

Deras skryt var större eller mindre, allt efter

den (pantitet Chicha de hade druckit, eller den

verkan det hade på deras hufvuden. Den som
blef vald till chef, blef genast åtlydd af de öf-
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rige Cazlkerna och deras stammar. Honom till-

hörde det att föranstalta om församlandet af

stridsmännen, genom eldar, kring den punkt

h va rest den första elden tändes.

LozANO beskrifver i sin ännu otryckta hi-

storia öfver Paraguay, Rio de h\ Platå och Tu-
cuman, Chichans verkningar på Indianen på föl-

jande sätt: "Några af dem, säger han, börja ge-

nom hettan och kraften af detta vin, att sjunga

förskräckligt i de falskaste toner; andia gråta på
det mest ömkliga sätt, några skrika, andra sucka

djupt, här springa de, der hoppa de, och alla

försöka sig i de öfningar, som mest anslå deras

håg, samt med en lätthet och ifver, som skulle

gifva anledning tro, att de ej endast voro yra i

hufvudet, utan att de verkligen voro galne. De
efterapa djurens läten, ryta, gnälla, h vissla, tju-

ta, skälla, gnägga och härma fuglarnes sånger i

den mest ohyggliga förvirring".

Någon öfverdiift i Lozanos beskrifning äger

ej rum, ty jag har en gång varit i tillfälle att

bevista ett dylikt dryckeslag, ehuru i mindre
skala, och hvarvid det tillgick nära nog på sam-
ma sätt.

Sällskapet bestod af omkring nio personer;

de voro af de vänlige eller tamde Pampas-lndi-
anerna. Ändamålet med deras besök i Buenos
Ayres var ej af allujänhelen kändt. Alla önskade
veta om det var af artighet eller nyfikenhet, el-

ler för att handla, eller om något politiskt var

med i spelet; men ingen fick veta något, utom
det, att den högste vederbörande på stället, "Ge-
neral Rosas", bestod kalaset. De hade först va-

rit på uppvaktning hos honom, och att de blif-

vit väl emottagne, hvad än ändamålet med de-

ras besök var, bevisades genom den förvandling
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som de hade undergått vid detsamma. De in-

gingo som gamla, och utkommo som nya varel-

ser, åtminstone till den yttre menniskan. De
hade nemligen blifvit beskänkte med för dem
nya kläder, ehuru dessa redan hade varit såsom
odugliga af deras ägare kasserade, men troligen

bevarade för ett sådant tillfälle. De voro för-

samlade på en stor gård eller Barrack och siitto

i en cirkel på deras Ponchos hvilka voro ut-

bredde på marken. Ej ett ord sades, ej en min
vexlades eller förändrades, alla blickar voro fa-

stade pä marken framför dem. Småningom bör-

jade en och annan att sucka, suckarne öfvergins^o

till fuktiga ögon och dessa till tårefloder, då

slutligen ett högljudt gråt börjades samt slutades

med klagan med ett ohyggligt skrål; detta om-
vexlade nu med skrikande, tjutande och vrålan-

de, några sjöngo, andra gåfvo krigstecknet. Mina
öron tillälo mig ej att vara längie qvar vid detta

spektakel, men jag erfor af andra, som dröjde,

att de spelande slutligen kommo i extas och

gingo till de största ytterligheter, då Polisen till-

kom, visade bort åskådarne och tillstängde por-

tarne till Barracken , samt tilläto dem att i en-

slighet rasa ut. Största delen af grannskapet hade

ingen ro nästan hela natten, och om morgonen
lågo Indianerna kringspridde på marken såsom

slagtade kreatur.

Charruernas krigsrustning bestod i kastspju-

tet, lansen, snaran och slängkulorna. Omkring
midjan bars en bred gördel af strutsljädrar , och

öfver axlarne hiingdes en hud; i sednare tider

begagnades ett kort förkläde af kalf- eller föl-

skinn, i stiillct för slrutsfjädersbältet. Som de

lefde af fiske och jagt, så är det naturligt att
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de ej hade fasta bostäder, ulan måste göra flytt-

ningar, när det ena eller andra födoämnet sakna-

des. Dessa flyttningar veikställdes alltid af qvin-

norna, som fingo bäia hela bördan af allt ar-

bete, det måtte vara af hvad slag som helst.

Med ett ord, deras qvinnor voro deras lastdra-

gare, bygg-mästare, hästskötare &c.

Att de egt en religion är otvifvelaktigt
, ty

ännu har man ej upptäckt något folkslag utan en

sådan, och det vore dessutom stridande emot
Guds allvisa lagar. Att denna religion varit en-

kel, kan äfven antagas, ty deras begrepp måste

hafva varit enkla, inskränkta och outvecklade;

hvarföre jag anser de äldste historieskrifvarnes

enkla uppgifter vara de sannaste.

Enligt dem bestod Charruernas religion uti

erkännaoflet af tvenne väsenden, ett godt och

elt ond t. Det goda väsendet kallades Tupa, och

det onda Anang. De ägde mera vördnad för det

sednare än för det förra. Tupa är bildadt af

förundranspartikeln tu^ och frågo-ordet på^ "Ahl
hvem är du?" Anang kommer af ana jag sprin-

ger, och ang själen. Det betyder alltså: Jag

springer eller förföljer själarne, och uttrycker det

onda väsendets makt öfver menniskan. Detta var

egentligen Guaranistammens religion, och troligt-

vis af Charruerna hämtad från dem, då namnet

på de båda väsenden är på Guaranispråket. Så-

ledes kan man äfven antaga att den var den
rådande, åtminstone nurr och öster om Plata-

floden.

Till Chan uastammen anser jag äfven böra

räknas tvenne stammar söder om Platafloden som
vanligen räknas till Araucuios, nemligen Ran-
quelches och Puelcjues^ emedan dessa, så väl till

K. Vet. Akad. Handl. 7S45. 2
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utseende som lynne, språk, seder och bruk mest
likna Chairuas. Jag upptager dem emellertid

äfven under Araucanerna.

2. Guaranistammen, som bebodde östra sidan

af Plalafloden, var redan frän äldsta tider den stör-

sta af alla, och utgör ännu i Paraguay och Bra-

silien ett betydande folkslag. Dess land låg nord-

ost ifrån Platafloden och sliäckte sig ifrån det

inre af Brasilien, vid ungefär 29° S3^diig latitud,

vester ut till Uruguayfloden i nordliga delen af

Uruguayska området, och nordligt till Paraguay,

Guaranis namn förekommer ofta i histoiien, men
de anföras ej såsom utmärkta krigare, och ej så-

som oroliga, kringvandrande landstrykai e, utan

såsom ett stilla, fridälskande och arbetsamt folk-

slag. Deras språk är det fullkomligaste af alla

de Amerikanska Indianspråken. Många af dess

ord begagnades af de stammar, b vilkas språk ej

var så rikhaltigt, när de ej ägde några egna mot-
svarande. Detta har gifvit historieskrifvare an-

ledning att påstå det flere stammar vore med
dem beslägtade. Missionärerna funno ibland Gu-
aranis ett rikt fält för sin verksanjhet och gjoide

på mindre tid större, varaktigare och vidlyfti-

gare eiöfringar åt Spanska kronan, än alla den-

sammas arméer. Guaranis voro de förste som
antogo christendomen , och de bibehöllo den äf-

ven. De kunde emellertid ej hoppas alt under
kri".soroli"hetei na få helt och hållet lefva i fred;

ty då Spaniorerna äfven hade att strida emot
deras, den tiden oförsonliga (iendcr, Poitugiser-

na, med h vilka de jemt voro i krig, om ägande

rätlen till den ena eller andra landslräcknii , sinii

af dem blilvit eiöfiad, sökte de sina allierade

ibland Guaranis och tvingade dem att deltaga i

kriget. Missionärernas rapporter till Biskopen i
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Assumpcion i Paraguay (den först anlagda staden

i dessa länder och hufvudsätet den tiden för

Regeringen) äro fulla af klagomål öfver de hin-

der, som uppkom mo I ill följe af dessa stridig-

heter vid spridandet af christendomen och civi-

lisationen. Men oaktadt detta, uttryckte de dock

alltid sin tillfredsställelse deröfver, att de mötte

mindre svårigheter än hos andra stammar, och

att deras framsteg voro öfver förmodan stora.

I detta ögonblick beslår största delen af

folkmängden i Paraguay af deras afkomlingar,

och deras språk är det gångbara. Spanska läres

väl i skolorna, likasom alla förordningar utkom-

ma på detta sednare språk, dock är Guarani-

språket landets allmänna umgängesspråk.

De såkallade paraguayska så väl som uru-

guayska Missionerne äro befolkade af Guaranis,

som äro bosatte i byar, hafva sina kyrkor och

prester samt sysselsätta sig med jordens odling.

3. Den tredje större stammen eller den

som bebodde landet i vester och söder om Plata-

floden, "Araucanos' eller de såkallade Pampas-
Indianerna anses som grenar eller a {delningar af

den stora stam af samma namn, som har sitt

rätta hemvist i södra delen af Chili, på vestra

sidan af Cordillerei na. Pampas-Indianerna in-

delas vanligtvis i fyra stammar, h vilka alla an-

ses vara afkomlingar af Araucanerna, eller till-

hörande denna stam. De kallas "Puelches", "Ran-
quelches", "Pequenches" och ''Gueliches".

Puelches-Indianerna bebo östra delen af pro-

vinsen Buenos Ayres ifrån 36° syd till gränsen
af Patagonien, och ifrån 58^ till 64^ vestlig lon-

gitud. Detta kan man egentligen kalla för deras

gebiet, men de ströfva ibland vida öfver der.sa

gränsor, och hafva visat sig till och med vid
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portarne af Buenos Ajres. "Ranquelches' -Indi-

anerna bebo en lika sträcka vester ut till Cor-

dillererna och under samma latituds paralleler.

Dessa tvenne stamujar äro liksom Cbanuas, vil-

da, krigiska och otillgänc^lige för civilisation.

'Tequenches"-Indianerna bebo östra sidan af Cor-

dillererna och "Gueliches" den sydvestra delen af

Pampasslätterna.

Man antager vanligen att dessa fyra folk

tillhöra en stam, men jag tror mig icke böra in-

stämma i denna åsigt, emedan de visa ganska

stor olikhet i lynnen så väl som i bruk och se-

der. Att "Pequenches" och "Gueliches"-lndianer-

nas grenar äro af x\raucanska stammen kan man
för visst antaga. Deremot anser jag Puelches

och Ranquelches rätteligen vara utgreningar af

Charruas, som bebolt östra sidan af Platafloden,

h vilka under förföljelser eller inbördes krig blif-

vit drifne öFver Paranafloden , h varefter de dra-

git sig söder ut för att bibehålla sin sjelfständig-

het. Man har äfven ansett dem ifrån böl jan haf-

va utgjort en särskilt stam, under namn af "Que-

randis".

I anseende till deras karakter, bruk och se-

der, öfverensstämma de fullkomligt med Char-

ruei na.

Då i mitt fädernesland flere naturfoi skare

sysselsätta sig med ethnografiska undersökningar

och intresset för kännedomen om den nva verl-

dens ur-invånare i samnia mån stegras, som flere

och flere spår eftei* desamma försvinna, så ansåg

jag mig, i den mån lillfället niedgaf, böra skälla

ett bidrag till historien om de otaliga slammarue
af Amerikas ur-invånare.

Äi- 1832 förelog sig Presidenten Rosas ett

utrotningskrig emot de viKla stammaine i Plala-
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coii federationens stater; männerna föllo för seger-

vinnarnes vapen, qvinnor och barn togos till

fånga och utlemnacies till de christna invAnarne

att användas såsom tjenare. Jng uppdrog åt en

Sjökapten som med sitt fartyg besökte de sydli-

gaste hamnarne i unionen, alt inlösa en gosse

och en flicka för min räkning. Det lyckades ho-

nom endast att få en 12-årig flicka i staden Pa-

tagones, och äfven denna endast emot ett ganska

högt pris; gossarne höllos i så högt värde, att

Kaptenen icke ansåg sig kunna på detsamma in-

gå. Jag har sedan låtit föra denna flicka till

Sverige, att för Kongl. Vetenskaps- Akademien upp-

visas. Professor A. Retzius har besörjt en gips-

afgjntning af hennes hufvud, och Kammarjunka-
ren von Wright har förfärdigat det purtiält af

samma flicka, som bifogas denna uppsats. Då
detta skrifves, i Juni 1843, är flickan, enligt upp-
gift, 13 år. Vid upptagandet af de mätningar

som härhos bifogas, har jag blifvit biträdd af

Professor Retzius; utseende och dimensioner äro

följande: Till växten är hon liten, mager, men
temligen stark; brösten platta, ej utvecklade;

axlar och bäcken af föga vidd. Hudens färg grå-

brun, håret svart glänsande, groft, tagellikt, rakt

och temligen långt, tjockleken af h varje här |

millim. Hårgränsen går långt ned på pannan och
till sidorna ända inpå yttre ändarne af ögonbry-
nen. Pannan liten, smal, öfver ögonbrynens
yttre hälft mot tinningarne mycket hopknipen.
Ögat mindre convext än i allmänhet hos Euro-
peen, ögonlocksöppningarne äfven små; ögonbryn
temligen starka, smärta, gå dels tillsammans öf-

ver näsroten, dels öfvergå de utåt i hufvudets

hårgräns; ögonlockshären mycket glesa, korta;

Iris af en jemn svarlbrun yta; pupillerna, äf-
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ven i skymning, små. Näsroten bred, nåo^ot platt;

näsan låg, rak, kort, något platt, näsborrornes

vingar breda; näsr^^ggens sidor fortsättas i pla-

ner som öfvergå i kinderna utan böjning; kind-

kullarne stora, kantiga; under dem fortsätta sig

kinderna mot hakan i en rät vinkel, nästan som
hos lapparne; hakan smal, munnen mycket fram-

stående; läpparne stora; öronen små, utstående.

Hufvudskålen liten, kort, nacken platt; hjessknÖ-

larne stora, höga, pannknölarne små. Hårgrän-

sen går i långa spetsar nedåt kindbenen, ända

till midten af underkäkens uppstigande gren.

Hufvudskålen företer mycken likhet med den af

en lappländare, äfven ansigtet skiljer sig fiån

dessa nästan endast genom den utskjutande (pro-

gnathiska) munnen. Det ses häraf att denna bild-

ning af hufvudet hör till den som Hr Retzius

kallat den brachjcephaliskt-prognathiska.

Hufvudets längd från glabella till tuber occip.

0,170 meter; höjd 0,140 ; bredd af pannan 0,102;

hufvudskålens bredd öfver vårtutskotten 0,i25;

öfverkäkens höjd från näsroten till al veolarranden

0,062; öfverläppens höjd 0,025; höjden af under-

käkens uppstigande gren 0,054; underkäkens höjd

från hakan till processus alveolaris 0,035; under-

läppens höjd 0,040; ansigtsbredden meUan okbå-

garna 0,122; interorbital vidden 0,035; — liela krop-

pens längd från hjessan till hälen 1,45?; axel-

bredden 0,333; längd af öfverarmen 0,30i; fram-

armslängd O,23o; längd af metacarpus 0,055; lång-

fmgrets längd 0,096; lillfingrets längd 0,055; tum-
mens längd 0,055; bäckenets bredd öfver höftkam-

marne 0,402; lårbenens längd 0,40:; tihia^ längd

0,353; futens längd 0,207. Oaktad t denna Hicka

redan som litet barn kommit i de chi istna in-

van a rnes händer^ så var hon vid ankomsten till
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Montevideo så godt som ännu vild, i afsaknad

äfven af de allmännaste begrepp. Hennes hela

klädsel bestod i ett öfver axlarna kastadt, tunt

bomullstygstycke, och när hon på min bekostnad

försågs med kläder, så ville hon helst begagna

dem att hänga på sig på samma sätt. I Göthe-

borg lemnade jag henne att uppfostras af min
der boende syster. Hon visade i början intet

spar till läraktighet, utan var fullkomligen lik-

nöjd för alla tillfällen, som erbjödos att antaga

ett civiliseradt skick, äfvensom att inhämta fär-

dighet i fruntimraersslöjder. Länge var hon mj^c-

ket lömsk och visade ej sällan håg att vildt öf-

verfalla den med h vilken hon var missbelåten,

men vågade ej att skrida till utbrott, af fruktan

för öfvermakten. Efter ihållande och ospard möda,

antog hon dock ett mer och mer civiliseradt

skick, lärde något svenska, äfvensom söm, och

lärde småningom att fatta den undervisning^ i

religionen som blef henne meddelad.

Tab. I och IL

fig. L Puelches-flickan Rufina, sedd i profil.

—
•
2. en face.

— 3. Hufvudets omkrets sedd ofvanifrån.





beskrifna af

CARL H. BOHEM AN.

Till Akademien inleranad den 21 Maj iS+S.

Hemipler-klassen har, uiuler en tid af omkring

80 år eller sedan Linné 1761 ulgaf sista editio-

nen af sin Fauna Svecica, inom fäderneslandet

endast blifvit bearbetad af vår såsom Dipterolog

utmärkte Professor Fallen, som i flera afhand-

lingar sökt sprida ljus äfven inom denna del af

Sverifjes Fauna, samt sed nast af Professor Zetter-

sTEDT i dess Insecta Lapponica.

Linné uppgaf af den grupp bland Hemip-
teriia, som man benämdt Homoptera, endast 24
arter såsom Svenska. Dessa ökades af Fallen
till 84 och af Zetterstedt ytterligare med 26
arter, så att hela det hittills kända art-antalet

uppgår till 110.

Vid ordnandet af Riks-Musei Entomologiska

samlingar hafva flera utmärkta, dels alldeles obe-

kanta, dels för Skandinaviens Fauna nya Ho-
mopter-arter förefunnits, för hvilka jag ansett

mig i närvarande afhandling böra närmare redo-

göra, så mjcket hellre, som något mer omfat-

tande arbete öfver dessa djur, inom fäderneslan-

det icke så snart torde vara att förvänta.

1. Eupelijc spathulata: oblonga, testacea;

capite piano, foliaceo, latitudine postica iongiore,

margine fusco-punctato; hemelytris giiseis, ner vis

disci medio nonnihil infuscatis. $ Long. 6 millim.
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Eapelix id, Germ. Faun. Iiis. Eiirop. XX.
n:o 25. — Burm. Gen. Ins. II. tab. Eupelix n:o 6.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 155, n:o 1.

Habitat in WeslrogoLbia rarissime. Dom. J.

W. Dalman.
Mcigniludo et sta tu ra E, cuspidataef sed ca-

pite inulto longiore, tanlummodo ad niarginem

acLitum obsolete fusco variegato, ab illa niox di-

slinguilur. Caput snb-triangulare, latitudiue po-

stica noniiihil longius, supra deplanalum, folia-

ceuin, apice reflexum, postice praesertim caiina-

tum, ad marginem acutum obsolete fusco-variega-

tum, subtus planum, pallidum; fronte angusta,

tuniida, veisus angulum anticum acute carinata;

oculis prope basin capitis insertis, lateialibus,

parvis, sub-ovatis, modice convexis, glaucis. An-
tennae breves, inferne in fronte siti, testaceae,

seta fuscescente. Thorax capite angustior, longi-

tudine duplo latior, antice utrinque leviler oblique

truncatus, medio paulo productus, postice in me-
dio profunde emarginatus; angulis anticis rotun-

datis, posticis oblique truncatis; supra nonnihil

convexus, inaequalis, träns versim rugulosus, te-

staceus, carinis tribus instructus, nempe una in

medio et altera utrinque inträ marginem latera-

lem. Scutellum sat magnum, triangulare, ante

apicem linea tiansversa, utrinque abbreviata im-

pressum, testacenm, immaculatum. Hemelytra
deflexa, abdomine vix longiora, apice anguste

rotundata, dilute grisea, sub-diaphana , nervis

elevatis, in medio disci nonnihil infuscatis. x\lae

albidae, hyalinae, nervis pallide fuscis. Corpus

subtus pallide flavum, segmento primo abdominis

basi transversim infuscato. Pedes pallide llavi,

impunctati; tibiis posticis reniote breviter spi-

nulosis.
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2. Deltocephalus {Cicada Fall.) calceolatus

:

breviusculus, sonJide pallidus, capite triangiila-

riter acute protlucto, supra dilute briinneo, linea

media niarginecjiie albidis; fronte dilute fusca,

utiiiiqne pallide liiieata; thorace brunneo, albido

quinque lineato; bemelylris fiisco-albidoque va-

riegatis; pedibus nigro-iiiaculatis, poslicis tibiis

intus linea articulis tarsorum 2 ultimis nigris.

o^?. Long. 5 millim.

Habitat in gramine ad Tollare in Wermdön
d. 28 Junii 1846 sa t copiose lectus; in Westro-

gothia et Norvegia alpina ante pkires annos spe-

ciniipa nonnidla inveuta.

Sta lura oinnino D. Bohemani Zett. saepe

tamen nonnihil major et crassior, colore alio,

thorace dilule biunneo, albido quinque lineato,

tarsis posticis, metatarso excepto, nigiis, ab illo

mox dislinclus. Caput a lalere supeiiore visum

sub-triaui^ulare, planum, postice late emargina-

tum , dilute brunneum, linea media longiUidinali

margineque albidis; fronte declivi, dilute fusca,

utrinque crebj e ti ansvei sim fla vo-lincala , lineis

undulato-arcualis, inferne iongitndine sensim de-

ct escentibus, medio linea longitudinali , superne

abbreviata, pallida; ore flavo; oculis lateralibus,

ovatis, modice convesis, fuscis, fla vo-marginatis.

Thorax brevis, transversus, antice late rotunda-

tus, postice leviter emarginatus, snpra pauio con-
vexus, dilute brunnens, lineis quinque longitudi-

nalibus albidis, una in medio et binis utrinque,

magis appioximalis. Sculelluni sat magnura, bre-

viter Iriangulare, planuu), pallidum. Hemelytia
abdomine paulo longiora, apice late rotundata,
sordide pallida, nervis albidis, dorso et disco

areas oblongas margineque apicali sub-quadratas,
omnes fusco-niarginatas , includentibus, margine
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exleriori ultra medium albido. Alae hyalinae,

rubro virideque micaiites. Pectus flavum, obso-

lete nigro-variegatum. Abdomen nigrum, margine
anoque flavis; genitalibus feminae sordide flavis,

utrinque macula vaginaque dilute fuscis. Pedes
pallidi, aiiteiiores femoribus nigro-maculatis ; po-

stici femoi Ibus extus tibiisque intus linea nigra;

tarsis aiiterioribus pallidis, ungulis fuscis, posticis

nigris, nietatarso flavo.

Observ. Colore valde variat. Nuperexcln-

sus corpore toto pallido, signaturis et nervis al-

bidis t a men pei spicais; maculae femorum vario

modo confluuiit et abdomen, margine excepto,

saepe totum nigrum evaclit, genitalibus feminae

lunc flavis, confertim nigro-marmoratis.

3. Deltocephahis fonnosus: breviusculus;

capite obtuse Iriangulariter producLo, albo, supra

maculis binis ful vis; tborace albo, fulvo 6 ma-
culato; fronie transversim fusco-lineata ; bemely-
tris lacleo-fusco-fla voque variegatis; peclibus pal-

lidis, nigro-maculatis. o^?- Long. 3— 4 millim.

BLiHE3i. Vet. Akacl. Öfvers 1845, p. 155, n:o 2.

f-iab. in grauiine locis uliginosis mens. Julii

et Augusti in Smolandia ad Anneberg passirn;

in Bottnia boreali ad Rabäcken, nec non in Lap-

ponia ad Quickjock rarius.

Statura et similitudo D. ocellaris, sed dimi-

dio fere major, magis pictus, vertice minus acu-

lo , fronte parce nigro-variegala
,

peclibus ililu-

tioribus, tarsis posticis dislincte nigro-annulatis,

ab illo bene distinctus. Caput supra sub-trian-

gulare, angulo antico quam in D. oceUari obtu-

siore, unde caput brevius appaiet, medio tcnuiter

carinatum, pallide flavum vtl album, maculis

du a-
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duabus, transversis, inlerdum obsoletis, ful vis;

froiite colore variabili, palUda; interdum mox
infra verticem lineis lanlum biais, transversis,

fuscis, saepe vero nigro-variegata, area tamen
media flava; oculis lateralibus, ovatis, ruodice

convexi*?, nigris vel glaiicis. Antennae tenues,

basi testaceae, seta capillari, extrorsum tenuiore,

fusca. Thorax brevis, träns versus, postice sab-

Iruncatus, supra panlo convexus, albas, poslice

maculis qualuor, roliindis, transversis, interdum

confluentibus el antice binis, ful vescentibus. Scu-

tellum sat magnum, breviter Iriangulare, apice

acutum, su[jra pnulo convexum, flavo-testaceum

,

basi utrinque macnla fulvescenli, raedio linea trans-

versa tenui, utrinque abbreviata. Henieljtra ab-

doniiue vix longiora, apice b»le rotundata, sor-

dide flava, maculis ocellaribus oblongis et circu-

laiibus lacteis, brunneis vel fuscis, hinc inde ni-

gro-raai ginatis, pulchre picta; pone medium mar-
ginis exterioris macula sub-obliqua et arcu inlra-

apicali obscurioribus saepe nolata. Alae albidae,

apice leviter infnscalae. Corpus sublus nigrum,
abdomine ulrinque ses nientisque ultimis apice

aiigusle flavis; genitalibus feminae basi apiceque

flavis, apice setosis, vagina semper nigra. Pedes
fJavi, vel a basi fere ad apicem nigri, vel parce

et obsolete nigru-maculali; libiis aiiticis immacu-
latis, posterioribus ad basin spinularum nigro-

punctalis; tarsis flavis, pasticis nigro-annulatis.

4. Deltocephalus frigidus: breviuscuius, pal-

lidus, sublus coeruleo-ater; capiLe triangulariter

acute producto, supra cum thorace obsolete fusco-

variegato; fronte brunnea, paliide lineata; heme-
lytris pallidis, obsolete fusco-maculatis, margine
exteriore a basi ullra medium albido; pedibus
nigro- vari pga tis. o^?. Long. 2 millinj.

K. V, Akad. Handl 1845.
3'
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Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 18^5, p. 156, n:o 3.

Habital in alpe Walli prope Quickjock d.

20 Jul. — 6 Ang. In locis humidis planitiei ai-

pinae 2—3000 pedes supra ma re elevatae, in

gramine, minus tVequenter.

Affinis certe Z>. puUcari ^ nonnihii tamen
major, capite acutius triangulari, elvtiis obsole-

tius fusco-maculatis , ab illo difFert. Caput breve,

supra paulo convexum, angulo antico quam in

D. pulicari minus producto sed acuLiori, supra

plus minusve distincte fusco-vai iegaturo ; fronte

nigro-lusca vel brunnea, ulrinque transversini pal-

lide lineata lineaque loiigitudinali media conco-

lore; genis immaculalis, sordide flavis; oculis la-

teraiibus, o va tis, nigro-fuscis. Antennae mediocres,

pallide flavae, seta capillari fusca. Thorax bre-

vis, transversus, antice roLundatus, postice late,

leviter emaiginatus, angulis lateralibus posticis

oblique truncatis; supra modice convexus, obso-

lete träns versim strigosus, soidide testaceus, niti-

dus, plus minusve distincle fusco-\ ariegatus. Scu-

tellum triangulare, paliidum. Hemelytra incum-
bentia, apice lotundata, pallide flavo-grisea, ma-
culis oblongis, obsoletis, fuscis nota! a, margine

exteriore a basi ultra medium al bo. Corpus sub-

tus coeruleo-atrum , lateribus pectoris et apicibns

segmentorum abdominallum anguste flavis; geni-

talibus feminae pallide flavis, inlerne nigro-irro-

ralis, vagina nigro-fusca. Pedes pallidi; femori-

bus basi plus minusve infuscatis; libiis posticis

saepe fuscis, interdum intus nigro-lineatis , extus

nigro-punctatis ; tarsis apice infuscatis.

Variat capite, thorace hemelytrisque ubscure

fusco-variegalis.

5. Deltncephahis bipiinctiperuiis : angustus,

flavescens; capite triangulariter modice producto;
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hemeijtris laelius fla vescenti-hyalinis, inträ api-

cem Qiaculis duabus, oppositis, nigro-fuscis; mar-

gine exteriore niaculis tribus albidis decorato;

abdomine marginibus plagaqae dorsali nigris; fe-

nioribus supra obsolete nigro-lineatis; tarsis po-

sticis nigro-annulatis. o^. Long. 3 raillim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 156, n:o 4
Habitat in gramine loco paludoso ad Skuggan

prope Holmiain d. 20 Aug. E Gottlandia a Dom.
Zetterstedt comraunicatus.

D. assimili n:iagnitudine aequalis, signa-

turis bemeljtroruin a confinibus facile distinctus.

Capnt breve, crassum, quam in D. assimili bre-

vius et magis obtiise triangulariter productum

,

flavGm, nitidum, immaculalum; oculis lateralibus,

sub-ovatis, modice prominulis, glaucis. Antennae

capite cum thorace parum longiores, testaceae,

seta capillari, extrorsum fuscescente. Thorax la-

tiludine postica diiplo brevior, antice lale ro-

tundatus, postice vix emarginatus, angnlis baseos

oblique truncatis; vix träns versim strigosus, fla-

vescens, sub- nitidus. Scutellum sat magnum,
triangulare, colore thoracis, stria pone medium
tenui, transversa, utrinque abbreviata, impres-

sum. Hemeiytra deflexa, corpore nonnihil iongi-

ora, apice late rotundata, laete fla vescenti-hya-

lina, ni lida, inträ apicem maculis duabus, oppo-
sitis, nigris, una in margine interiore obionga et

altera in margine exteriore subrotunda, ramulo
fusco usque ad medium apicis sursum continuata.

Praeterea in margine laterali pone medium nia-

culae tres et in disco versus apicem puncta non-
nidla albo pellucida conspiciuntur. Corpus sub-

tus flavum; abdomine marginibus tenuiter, pläga

dorsali et genitalibus apice macula sub-triangulari,

nigris, illa linea media tenui flava di visa. Pedes
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graciles, flavescenles; femorihus anlicis supra ob-

solete fusco-linealis; tibiis posticis nigio-punclalis:

larsis ejusdem paris nigro-amuilatis, uiiguibus

omnium fuscis.

6. JthysaniLS iCicada Fall) arge?itatiLs: ob-

longus, pallidiKs; capite obtuse Lriaiigulari , arcu

iiitra-oculari nigro-fusco; fronte dilule brunnea,
Jateribus träns versim pallide lineala; thorace ut-

riiique liiieis duabas abbreviatis sculelluqne li-

nea media et alia utrinque brevi fuscis; heme-
lytris oblique fusco-linealis, margine exteriore aii-

tice pallide sulpbureo; femoiibus tibiisque nigro-

punctalis; tibiis posticis intus nigro-linealis.

Loiig. 7 millim.

Cicada argentata. Faer. En t. Svst. IV. p. 38,

47. _ Syst. Rbyii-. p. 77, 72.

Jassas ar^e?2tatus. Burm. Gen. Ins. fusc. II.

Jassas interstitialis. Ger>i. Mag. IV. p. 90. n. 27.

Athrsanus argentatus Bohem. Vet. Akad. Öfvers.
'

1845, p. 156, n:o 5.

Mas. nonnibil minor, abdomine subtus nigro-

trivittalo, vitta media latiore.

Feiniiiu: abdomine subtus nigro-trivittato, vitlis

lateralibus saepe anguslis, media inlerdum

abbreviata; genitaiibus pallide flavis, vel

fusco-macidatis
; vagina dilute brunnea.

Habitat loco paludoso in graiiiine pro^>e Hol-

miam ad Skuggan mense Aug., a Dom. Sunde-

vall deteclus; dcinde eodom loco a me eliam in-

van lus.

Magnus in hoc genere. yJcncep/uilo rustico ?
nonnibil major. Ca|HiL breve, lalum, apice ob-

tuse Iriangulare, pallide griseo-ila vum ; vertice

linea Iransversa antrorsum nonnibil arcuala, in-

terdum poslice lineola lenui lungiludinali adtixa,

nigro-fuscis; fronte dilute brunnea, uliinque Irans-
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veisim pallide lineala; oculis lateralibus, sub-

ovatis, modice prominulis, glaucis. Anlennae me-
diocres, basi testaceae, seta capillaiij fusca. Tho-
rax brevis, Iransversus, antice rotundatus, poslice

late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique

sub-trancatis, siipra traiisversiiii strigosus, palli-

dus, utriiique lineolis duabus, remotis, basi aj3i-

ceque abbreviatis, longitudiiialibiis, fuscis. Scu-

tellum magnum, triangulare, linea media ad api-

cem fere continuata, aliaque utriiique tenuiore,

abbreviata, nigro-fuscis, antice per thoracem trans-

lucentibus. Hemelytra incumbentia, apice anguste

rotundata, longitudine abdominis, pallida, lucida,,

lineis quinque vel sex obliquis^ interdum obso-

letis margineque interiore fusco-brunneis; margine

exteriore a basi longe ultra medium pallide sul-

phureo. Corpus subtus pallide flavum; abdomine
supra lineis tribus et subtus totidem nigris or-

nato, vitta media latiore, in femina saepe basi

apiceque abbreviata. Pedes pallide flavi; femo-

ribus extus a basi ultra medium seriebus duabus

e punctis saepe confluentibus
,

nigris; tibiis posti-

cis extus piuictis, intus linea nigiis; tarsis apice

infuscatis.

7. Athjsanus Quadrum: Zett. brevis, sub-

truncatus; niger, sub-nitidus, capite, thorace scu-

telloque flavo-variegatis ; bemelytris vitta cuneata,

basali, obliqua, plagaque inaequali pone medium
albidis; pedibus nigris, geuiculis omnibus, tibiis

tarsisque anterioribus pallidis (cf); aut pallidus, ca-

pite thorace scutelloque brunneo-variegatis ; fionte

utrinque transversim fusco-lineata ;
bemelytris di-

lute brunneis, signaturis albidis ut in mare; pe-

dibus pallidis, femoribus infuscatis (?). cf ?• Long.

5 raillira.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 157, n:o 6.
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Habitat niensib. Aug. et Septemb. in pralis

ad Medhamra et Gusum (Wahlberg) Ostrogothiae;

in Djurgården piope Holmiani et in alpe Dovre
Norvegiae, rarius.

Individuis majoribus A. plebeji vix longior,

sed robustior, pro sexu colore valde varians. Mas.

Caput breve, latura, apice obtiise triangiilare,

nigrnm, signaturis variis llavidis notatum, nempe
utrinque in fionte lineolis transversis, plus mi-

nus ve distinctis, medio interdum conflaentibus

.

inter oculos arcu transverso et in margine poste-

ilori maculis duabus sub trigonis, itideni saepe

confluentibus; genis flavis, inferne oigris, ibique

puncto flavo insignitis, roslro nigro, basi utiinque

flavo-maculato; oculis ovatis, modice convexis,

glaucis. Antennae mediocres, basi paliidae, seta

capiliari, fusca. Tborax brevis, transversus, apice

late rotnndatus, basi leviter emarginatus, angulis

posticis oblique truncalis, supra paulo convexus,

träns versira crebre strigosus, sub-nilidus, niger,

antice punclis duobus, lineola longitudinali media

antrorsum abbreviata maculisque quatuor sub-

triangularibus, transversis, inträ rnarginem posti-

cum, flavis. Hae signa turae interdum vaiio modo
confluunt ut tborax flavus nigro-variegatus appa-

ret. Scutellum sub-triangulare, ni^rum, utrinque

vitta longitudinali flava decoratum, vel flavum,

nigro-variegatum. Hemelytra incumbenlia, apice

late rotundala, abdomine nonnibil iongiora, sub-

nitida, nigra, a basi ad medium marginis interni

vitta sui)-cuneata
,
pläga ti ans versa, dilFormi pone

medium iineisque duabus brevibus ju^la scutel-

lum, albidis. A lae dilute coerulescenti-caesiae. Cor-

pus subtus alro-coeruiescens , abdomine margine

laterali :'n"uste flavo. Pedes nis^ri, ijeniculis om-



31

iiibus, tibiis tarsisque anterioribus pallide flavis,

posticis infuscalis.

Femina mare nonnihil robustior, pallida; ca-

pite, thorace sculelloque dilute brunneo-varigatis;

iVonte utrinque transversim brunneo lineata, heni-

elytris abdomine brevioribus, dilute bruiineis, sig-

naturis albis ut in mare sed inajoribus; alls al-

bidis, bj^alinis, nervis apiceque infuscalis; coi-

pore subtus pallido, plus ininusve nigro-variegato.

Pedibus pallide fiavis; femoiibus latere interiori

obsolete, tibiis posticis intus evidentius fusco-li-

neatis, illis pro insertione spinarum nigro-pun-

ctatis.

8. Athjsanus picturatus: brev iusculus, pal-

lidus; capite nigro-maculato ; tboracis macidis

quinque scutelloque una itidem nigris; bemely-
tiis obbque nigro-fusco lineatis; femoribus nigro-

annulatis. o^?. Long, 3—3i millim.

Cicada picturata. S,\hlb. Acta Fennica, 1.

p. 89.

Athjsanus picturatus Bohem. Vet. Akad. Öf-

vers. 1845, p. 157, n:o 7.

Mas: minor; ventre parce ni^ro-variegato;

genitalihus pallidis.

Femina: major; ventre nigro tri-vittato; ge-

nitalium valvulis nigro-marginatis, vagina dilute

brunnea.

Habitat locis aridis in gramine prope Hol-
raiam ad Skuggan et Bellevue niensib. Augusti

et Sep t. passim.

Statura fere A. plebeji ejusque individuis mi-
noribus magnitudine aequaiis. A. lineigero Zett.

etiam affinis, sed dimidio major et aiiter colora-

tus. Caput supra maculis 4 majoribus, rotunda-

tis, in quadrangulum positis, maculas 2 minutas
iucludentibus, maculaque utrinque minori supra
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anleniiae basiii ad oculiim; inferne maculis 3

magnis, transversim positis, exteriore utriiique

siib ocLilo, media ia rostro, saepe di visa, macu-
iisque 2 aliis in rostro cum priori longiludinali-

bus, et annulo deniqae in genis ad insertionem

peduin anticoruin; oculls angulato-rol undatis, mo-
dice convexis, nigro-fuscis, antice et inferne late

flavo-maiginalis. Antennae basi pallidae, seta sat

longa, capillari, fusca. Thorax brevis, trans-

versQS, antice sub-rotundatns, basi leviter, late

emarginatas, angidis haseos obliqae truncatis;

transversini obsolete strigosus, sub-nitidus, palli-

dus, maculis quinque nigris, duabns in margine

antico, saepe in arcum confluentibus tribusque

quarum intermedia maxima, dorsalibus, rotun-

datis, interdum plus minusve connexis. Scutel-

lum triangulaie, pallidum, macida in medio ba-

seos nigra. Hemelytra incumbentia
,

apice late

rotundata, abdomine vix vel paruni iongiora, sub-

nitida, pallida, sutura angiiste lineisque quatuor

fusco-nigris
,
quarum interiör a basi juxta scutei-

lum ad medium marginis interni oblique descen-

dit, secunda et tertia itidem a basi ex eodem
puncto exeunt a se invicem divergnnt, secunda

apice versus ter tiam infleclitur et ramulo bievi

assurgit, tertia non longe a basi in duas dividitur

qiiae non procul ab apice hemelytrorum lursus

conneclunlur. Alae maris leviter infuscatae, fe-

minae albidae, apice tantum fuscae. Curpus sub-

lus in mare nigrum, lateribus segmentorumque
apicibus anguste pallidis; in femina plus minusve

pallido nigroque variegatum, saepe nigro tri-

vittatum; abdomine supra in ulroque sexu nigru-

caesio, a[)ici macula transversa ila va. Pedcs pal-

lidi; femoribus anlorioribus versus apicem nigro-

annulatis, auticis inUis maculis duabus ejusdem
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coloris; tibiis posticis nigro sub-lineatls; tarsis

fiiscescentibus.

9. Thamnotettix {Cicada Fall.) Jlaveola:

oblonga, dilute sulphurea; capite obtuse liiangu-

lari; oculis nigro-fuscis; bemeljtris flavo-pelluci-

dis; abdomine dorso, subtus in inedio baseos li-

iieaque angusta, utrinque, laterali nigris (c^^) aut

lutesceiile, imraaculalo (?); fenioribus anlerioii-

bus supra libiisque poslicis extus iiigro-puiictalis

;

larsis apice fuscescenlibus. ef"?. Long. 4— 4^^ mill.

Bohem. Vet. Akad. ÖfVers. 1845, p. 157, ri:o 8.

Habilat in gramine locis paludosis meiisib.

Augusti et Septemb. prope Hulmiam ad Fiskar-

torpet, rarius.

Magnitudo et statura T. striolae. Caput cras-

sum, apice obtuse triangulare, supra paulo con-

vexum, totutn dihjte sulphureum, sub-nitidum,

sutuiis niaris fuscis; ocellis duobus parvis, ni-

gris, interdum obsoletis; oculis lateralibus, sub-

ovatis, glaucis. AiUennae loiigitudine fere dirni-

dii corporis, basi flavae, seta extrorsum fusce-

scente. Tborax brevis, träns versus, anlice rotun-

datus, postice leviter, late emarginatus, angulis

baseos oblique truncatis; supra paulo convexus,

subtilissime transversim strigosus, sub-nitidus, di-

lute sulpbureus. Scutellum sat magnum, trian-

gulare, apice acutiusculum , concolor. Hemelytra
deflexa, abdomine loiigiora, apice anguste rotun-

data, flavescentia, lucida, in femina nonnihil

dilutiora. Alae diliite fla vescentes , ner vis sub-

fuscis. Corpus sulpbureum, in femina imma-
culatum, vagina dilule fusca; in mare abdomine
supra late, subtus in medio vilta basali maculisque

4 sub-triangularibus, longitudinalibus
,
magnitu-

dine sensim decrescentibus, nigris. Pedes satu-

rate fla vi, femoribus anterioribus saepe obsolete
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nigro-linealis; libiis poslicis pro inserlione spina-

rum remote iiigro-pimctatis; taisis apice fusce-

scentibus.

10. Thamnotettix pahidosa: anguste oblunga,

supra palliilo luscoque \ ariegata; capite obtuse

triangulari; fronte nigia, tiansversirn flavo-liiie-

ala, medio linea longiUidi iiali flava; fjenis supia

flavis, inferne nigris, inleiduni fla vo-maculatis

;

rosLro nigro, basi macula iiiagna, didvma, flava;

heiiielvtris lineis obliquis, fascis, duplicatis, binc

inde anastomosantibus ; abduQiine nigro, sulphu-

leo-marginalo
;

pedibns pallidis, nigro- variegatis.

o^?. Loiig. 44-— 5 millim.

BoHE3i. Vet. Akad. öfvers. 1845, p. 158, n:o 9.

Habitat in graraine locis pakidosis ad Carl-

l>erg prope Holmiain mense Augusti, rarius.

Magni Ludo et feie siat u ra T, suhfiisculae

^

nonnibil tamen giacilior et aliter colorata. Caput
crassum, antice obtuse triangulare, flavum, nigro-

vaiiegatuQ], nempe prope apicem linea transversa,

subarcuata, intia basin litura par va, semicirculari

lineaque tenui longitudinali in mediö, nigris;

fionLe nigra, lateribus lineis transversis, lineola

media longitudinali maculaque parva ad oculos,

fla vis; genis fla vis, infeiiie nigris, ibique saepe

in medio macula rotunda flava notatis; roslro

nigro, basi macula ulrinque majori , oblongo-qua-

drata flava; oculis ovatis, modice prominulis, in

mortuis glaucis. Anlennae longitudine capitis cum
tliorace, basi testaceae, nigro-annulatae, seta fusca.

Tborax latitndine multo brevior, apice rotunda-

lus, postice late, le v i ler emargiiiatus, angulis ba-

seus oblique truncatis; supra modice convexus,

vel flavus, vario modo nigro-maculatus, vel niger,

anlice flavo-marginatus lineaque media longitudi-

nali pallida saepe insignitus. Scutellum triangu-
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lare, flavum, basi nigro-maculatum , maculis la-

leralibus majoribus, triangularibus, medio piinclis

duobus parvis, tians versis et pone illos iion pro-

cul ab apice maciila transversa, apice emarginata,

vel iiiterdum divisa, itidem nigris. Hemelyha
deflexa , abdomine longiora, apice anguste rotnn-

dala, sordide pallida, margine laterali apiceqiie

diluliora, lineis obliquis duplicatis, binc inde

anastomosantibiis, fuscis. Alae albae, nervis fuscis.

Corpiis subtus nigriim, pectore anguste-abdomine

late SLilpbureo-Qiarginatis; seginenlis duabiis pe-

nultimis in mare vis, medio alro-maciilatis
;
geni-

talibus feniinae flavis, vagina nigro-fnsca. Pedes

pallidi; femoribus basi plus minus ve fusco-varie-

gatis; tibiis anterioribus extus interdum fusco-

linealis, posticis nigro-punctatis ; tarsis fusco-an-

nulatis.

11. Thamnotettix antennata: anguste ob-

ionga, pallide testacea ; capite obtuse triangulari,

maculis apicis 4 vel 6 minutis, obsoletis, fuscis

et dnabus majoiibus ad anlennarum basin, nigris;

antennis longitudine fere benielytrorum ; heme-
I lytris pallide-testaceis; abdomine nigro, flavo-mar-

i
ginato; femoribus anticis inferne linea fusca; ti-

\
biis posticis extus nigro-punctatis, intus linea, ni-

gra notatis; tarsis posticis fusco-annulatis. o^?.

I
Long. 5 mil lim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 158, n:o 10.

Var: p capite antice tantum punctis duobus
fuscis.

Habitat in gramine locis paludosis ad Anne-
lund prope Holmiam mense Augusti, rarius.

Statura T. dimidio major, an-
tennis longissimis a confinibus facile distincta.

Caput crassum, obtuse triangulare, pallide testa-

ceum, apice punctis 4 vel 6 parvis, fuscis, träns-
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versis, exteiioribus interdum deficientibns, ad su-

tiiram iiiLer genas et rostruni }Drope insertionem

aiitennarum rnaciila majore, nigia; oculis ovatis,

modice convexis, glaucis. Antennae longiLudine

fei e lienielytrorum , basi fla vescentes , seta teiiui,

capillari, fusca. Thorax brevis, transversus, apice

late rotiindalus, postice leviter emarginatiis, aii-

gidis baseos oblique tnincalis; supra paulo con-

vexus, Iransversiiu vix strigosus, sub-nitidus,

pallitle testaceus. Scutellom trinn^nlare, pallide

testacenra, basi utrinque raacula parva Ful va. He-
melytra deflexa, abdomine dimidio longiora, apice

anguste rolundata, sub-nilida, pallide tesfacea.

Corpus subtus nigrum, pecLore al)donjineque late,

segraenlis abdominis apice in mare angusle flavo-

marginatis; seginrnto penullirrjo in mare flavo,

nigro Iri-maculalo; genitalibus feminae pallidis,

vagina nigia. Pedes pallidi; fenioribus anticis

inferne tibiisque inlermediis extus linea tenui

fusca notalis; tibiis posticis extus crebre nigro-

j)unctaLis, inlus linea tenui, concolore; larsis pf>-

slicis fnsco-annulatis.

12. Thojnnotettix Cyane: angusta, coeru-

lescenti-caesia ; capite obtuse triangulär! ,
supra

niaculis quinque parvis anlennarninque basi fla-

vis; fronle, genis, corpore subtus pedibusque

flavo- variegalis ; hemelytris margine pallidoribus,

macuia ante medium, laterali, cana, oi'natis.

Long. 4— 5 millim.
' Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 158, n:o 11.

Habitat in foliis JNvmpbeae ad Annehind
prope Ilolmiam mense Augusti semel sa t copiose

in venta.

Longitudo T. cruentatae sed gracil ior. Spe-

cies pulcbra, signaturis valde varians. Mas fe-

mina semper minor et obscuriur. Caput cras-

sum

,
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sura, obtuse triangulare, coerulescenli-caesium

,

supra niaculis Oavis variegatuiii, binis scilicet in

margine poslico, liaearibus , träns versis, duabus

in medio verlicis, ilidem träns versis et quinta

inlra apiceni, parvis, rotundis, saepe obsoletis et

iiiterduRi oranino e vanescen ti bus; frön le vel coe-

rulescenti-caesia , ad basin rostri macula flava, vei

ulrinque träns versiin fla vo-lineata ; genis flavis,

inferne saepe infuseatis; inter ocalos occdlis dua-

bus, albis distinclis; oculis sub-ovatis, modice

pruminulis ,
glaucis. Antennae capite cuui tbo-

race nonnihil longiores, basi iiavae, seta capillari,

fusco. Thorax brevis, Ivansversus, antice rolun-

dalus, ptjstice lale, leviler eniarginatus
, angulis

baseos obliqne truncalis; supra paulo cunvexus,

obsolele coiiaceus, coerulescenti-caesius , maculis

nonnuliis flavis, saepe vix observandis, ornatiis. Scu-

telluni sa t mai^num, triangulare, coerulescenti-

caesium, vel i niraacidalum, vel fla vo-trimaculatum.

Henielytia deflexa, abdoinine dirnidio longiora,

apice angusle rutundata, coeruiescenli-caesia
,
saepe

pallide marginata et obsolete lineata, margine la-

ierali in niedio macula oblonga, cana* Alae dilute

fuscae, nervis obscurioribus. Corpus sublus coe-

ruleo-atrum, flavo- variegatura ; genitalibus feminae

flavis, bimellis fusco-variegatis, vagina nigro-Fusca.

Pedes pallide fla vi; femoiibus apiceni versus, ti-

biis tarsisque vario modo fusco-variegatis.

13. Tlianmotettix atricapilla: oblonga, fla-

vescens; capite sub-rotundato, verticis apice frou-

teque nigris, iinea interruj)ta inlra oculari ii-

neisque utrinque ti ans versis frontis flavis; herae-

lytris dilute fla vo-peiiucidis
,

apice leviler infus-

catis; pectore abdomineque medio nigris; femori-

bus basi obsolele nigro-punctatis. ?. Long. 5 milb

IC y. Akad. HandL i845, 4
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Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 158, ii:o 12.

In gramine loco paludoso ad Anneberg Smo-
landiae niense Augusti seniel lecta.

Statura et summa similitudo T. striolae ejus-

que individuis niajoribus nonnihil major. Caput

antice magis obtusum , sub-rotundatum , fronte

verticeque obscui ioribus , abdojuine lalius flavo-

marginaLo, ab illa dislincla. Caput cvassum, an-

tice sub-i otundatum
,
supra parura convexuri), ila-

vescens; vertice nigro, linea inträ oculari e punclis

parvis flavidis; fionte nigra, apiceui versus ulrin-

que lineolis transversis, inferne linea brevi, ion-

gitudinaii, flavis; genis flavis, suturis punctoque

minutissimo ulrinque infra ocnlum, nigro- fu.scis

;

oculis ovatis, modice prominuiis, glaucis. An-
tennae capile cum thorace paulo longiores, fuscae.

Tiiorax latitudine muko brevior, antice rotunda-

tus, poslice late, leviler emarginalus, angulis ba-

seos oblique truncatis; supra paulo convexus, sub-

tilissime transversim strigosus, pallide tlavus. Scu-

tellum Iriangulare, similiter coloralum. Hemelytra
snb-defiexa , abdomine longiora, apice anguste ro-

tundata, dilute fia vescentia , sub-peilucida
, apice

ipso leviter infuscata. Aiae albidae, ner vis baud
infuscalis. Corpus subtus flavum, pectore medio,

ventre abdominisque dorso nigris, segmeiito ulli-

mo et genitalibus flavis, vagina nigra, apice di-

lule ferriiginea. Pedes pallide ila vi; femoribus

basi obsolele nigro-punctatis.

14. Tliamnotettix S-notata: angusta, flavo-

virescens; capile obluse triangulari, supra macu-
lis 5 rotundis, tribus posterioribus minuribus scu-

tellique 2 nigris; fronte vel immaculata (cf), vel

inter antennas piaga sub-qiiadrata , interne emar-

ginata, nigra (?); bemelvtris obsolete fusco-line-

alis; curpore nigro, anguste flavo-marginalo; fe-
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moribus btisi tibiisqae anterioribus extus nigro-

iineatis; tibiis posticis intus linea, extus punctis

nigris iiotatis. c^$. Long. 5 millim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 159, n:o 13.

Habitat in gramine locis paludosis mense
Augusti 1835 in Dalecarlia, rarius.

Magni tudo, statura et similitudo T. quadri-

punctatae^ signaturis capitis et bemeljtrorum , ab

iila differt, Caput crassum, obtuse triangulare,

supra fere planum, sub-nitidum, fla vo-virescens,

in apice verticis maculis duabus majoribus, ro-

tundalis tiibusque versus basin, haiisversis, mi-

noribus, nigris; fronte in mare immaculata, in

femina inter antennas pläga sub-quadrata , inferne

emarginata, nigra; genis flavis, immaculatis; ocu-

lis sub-ovatis, modice prominulis, glaucis. An-
tennae longitudine fere dimidii corporis, flavae,

arliculo apicali nigro, seta extrorsuni fuscescente.

Thorax brevis, träns versus, antice rotunda tus,

postice late, leviter emarginatus, angulis baseos

oblique truncatis; supra paulo convexus, obsolete

transversim strigosus, fla vo-virescens , non procul

ab apice punctis duobus vel quatuor rainutissi-

mis, obsoletis, nigro-fuscis. Scutellura triangulare,

fiavo-virescens
,
utrinque macula par va, rotunda,

fusca, sub thorace fere occultata, insignitum. He-
melytra defiexa, abdomine dimidio iongiora, apice

anguste rotundala, flavo-virescentia , a basi ultra

medium plus minusve distincte fusco-lineata, mar-
giue laterali apiceque fere peihicida. Alae albae,

nervis dilute fuscis. Corpus nigrura, pectore ao-

domineque anguste fla vo-marginatis; genitalibus

feminae nigro-fuscis. Pedes pallide fla vi; femo-
ribus basi tibiisque anterioribus extus fusco-line-

atis; tibiis posticis intus linea, extus punctis pro
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insertione S])inaruQi nigris; larsis pusticis sabiiis

infuscatis.

15, Jliamnotettix intermedia : angusta, fla-

va; capite obtuse triangulari, macalis verticis sep-

tem iiiaequalibus, nigris, quaUior anterioribus ma-
joribus, fere confluenlibus , tribus posterioribus

parvis, interaiedia obsoletiori; froiite vel imma-
culata(cf), vel utrinque oigro-lineala (?); scutello

basi nigro tri-aiaculato; corpore nigro, segmeii-

torurn apicibus angnslissime flavidis; femoribus

basi iiigro-vaiiegatis, libiis posiicis iiitus linea,

exlus puncLis nigris nutalis; taisis ptislicis fasco-

aniiulatis. o^$. Long. 4 millim.

BoiiEAi. Vet. Akad. Öfvers. 1845^ p. 159, n:o 14.

Habilat in gramine locis paludosis; ad Rå-

bäcken Boltniae borealis, ad Quickjock et in Da-
lecarlia mense Augusti, parce.

Slatura et summa similitudo T. 4'^iotatae:,

signaturis capitis, ab illa mov dignola. Caput
ciassum, apice obtuse trian^ulare, supra paulo

ccnvexum, paium nitidum, fiavum, maculis sep-

tem nioris notatum, scilicet inter oculos in mar-
^ine antico verticis quatuor, transversis, majori-

bus, fere connexis, mediis semilunatis et pone
illas tribus, minutis, intermedia (»bsoleliori, Irans-

versim locatis; fronte niaiis immaculala, feminae

utrinque in medio bicviter, transversini nigro-

lineala; genis flavis, sutuiis infuscatis; oculis sub-

ovatis, modice convexis, glaucis. Antennae lon-

gitudine fere dimidii corporis, basi tlavae, apice

fuscescenles. Tburax brevis, Iransvessus, antice

rolundatus, postice late, leviter emarginatus, an-

gulis baseos oblique truncalis, supra paulo con-

vcxus, ubsuletissime transversini strigusus, sub-

nitidus, Ibi vo-virescens. Scutelluiu triangulaie,

flavo-virescens , basi maculis tribus, sacpe sub
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thoracis margine retractis et apicem versus cruce

tenui impressa, nigris. Hemelytra deflexa, ab-

doinine fere dimidio longiora, apice angusLe ro-

lundata, nitida, sordide ila va, apice magis hya-

lina, nervis pallidioribus. Alae albidae, nervis

dilute fuscis. Corpus subtus nigrum, pectore ven-

treqiie et interdum segmentis abdominis apice an-

guste flavo-marginatis; genitalibus feminae palli-

dis, subtus in medio cum vagina infuscatis. Pe-

des flavi; femoribus basi plus minus ve nigro-

variegalis et inferne similiter iineatis; tibiis po-

sticis intus linea, exlus punctis nigris notatis; tar-

sis subtus infuscatis,

16. Thamnotettix adumbrata: angustior, pal-

lida; capite sub-triangulari , nigro sex-raaculalo,

thoiace linea antice abbreviata, postice in scutel-

lum continuata henielytrorum sutura et vitta lon-

gitudinali, postice abbreviata, nigro-fuscis ; corpore

subtus in medio baseos lineaque utrinque laterali

nigris; pedibas nigro-lineatis et puuctatis. o^?.

Long. miliim.

Cicada adumbrata, Sahlb. Acta Fennica. I,

p. 91.

Thamnotettix id. Bohe3I. Vet. Ak ad. Öfvers.

1845, p. 159, n:o 15.

Habitat in gramine locis aridis; ad Skuggan
prope Holmiam mense Augusti sat frequenter.

T. y-notata vix longior, sed nounihil robu-

stior. Caput antice sub-triangulaie, ctassiuscu-

lum, supra paulo convexum, pallidum, sub-niti-

dum, maculis nigris notatum, una scilicet in ver-

tice ad marginem posticum, sat magna, ti ibusque

in apice verticis, träns versim positis, rotundalis,

media interdum inferne bifida et in frontem con-

tinuata; ad saturam denique inter genas et

rostrum, infra insertionem antennarum macula
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ntrinque oblonga; oculis sub-ovatis, nigrls, in

mortuis glaucis. Anteniiae basi flavescenles, sela

capite ciim thorace longiore, (usca. Thorax an-

tice roluruiatus, posLice iale, ieviter emarginalus

,

angulls haseos ohliqae Iruncalis; pallidus, sub-

liiLidiis, siibtiUler Irans versim slrigosus et anlice

utrinque stria brevi impressa; linea media, lon-

gitiidinali, aotice abbreviata et per totum scu-

telli longiUidinein continuata nigro-fusca. Scu-

tellura triangidaie, paliidum. Henielytra deflexa,

coipore noniiihil longiora, apice late lotnndata,

ciaereo-pellucida , margine lalerali nervisque albi-

dis; vilta longitiidinali disci a basi ultra mediuni

continuata, sutura et inlerdura margine apicali

fuscis. Corpus pallidmn, abdomine iiigro, snpra

rnargiiiibiis et feminae vitta media subtus dimidio

apicali cum geiiitalibus iitrinsque sexiis pallidis.

Pedes pallidij plus rninusve dislincie nigro-pun-

ctati, posiici subtus nioro-liueati.

17. Tjyhlocjha (Cicadula Zett.) IVaJilberi^i:

angusta, pailide flava; capite rotundato; vertice,

tburacis niedio scuteliique basi macula • con.nuini

,

111 agna , sidj-i lionibea , fusca notatis; beinelytris

pläga dorsali, conjmnni, diiute fusca; tarsis apice

nigris. Long. 4 inillini.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 160, nio 1(1

Habitat in foliis Fraxini ad diversorium In-

gared inter Golhobuiguin et Alingsasiam niense

Jul i i sa t copiose. Pro niore conspecierntii aibores

circunivolat; in Scania a Dom. C J. Sltsdevall

etiam lecta.

Specics pidcbra et distinclissima. Magniludo
Tjphl. sinard^diilac. Ca[)ut breve, crassuni, apice

rotuiidatum, siqtia modice convexum, pailide ila-

vum; verticc meilio pläga magna, antiee rolnn-

data, fusca, liiua longitiidinali oliscunori divisa;
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oculis sat mai^nis, lateralibus, sub-ovatis, glaucis.

Antennae pallicle flavae. Thorax lalitudine me-
dia dimidio brevior, antice rotundatus, posLice

late, sat profunde emarginatus, anguiis basalibas

oblique truncatis; supra modice convexus, subti-

liter transversim strigosus, pallide flavus, dorso

pläga magna antice nonnihil aiigustata, fusca, de-

coratus. Scutellmii iDagnum, triangidare, dilute

fusco-branneara, apice flavura. Color verticis, tho-

racis scnteliique fiisciis, maculam magna m, i hom-
beam, commanem, format. Hemelytra elongata,

abdomine dimidio longiora, apice anguste rotun-

data, pallide flava, sub-pellucida
,

nilida, fere in

medio dorsi pläga sat magna, träns versa, cora-

muni, fusca. Alae albidae, pellucidae, nerv is

baud infnscatis. Corpns undique pallide flavum.

Pedes graciles, pallide fiavi; tarsis apice nigro-

fuscis.

18. Typhlocjha moUicuIa: angusta, pallide

fiava; ca[)ite triangidariter prodiiclo; pectore an-

tice utiinqne mactda sid3-LiiangLilari nigra; be-

melytris pellacidis; abdomine pläga magna dor-

sali nigra, sublus flavido, segmentorum basi an-

guste nigris; tarsis apice fuscescentibus. o^?. Long.
3 millim.

Bohem. Yet. Akad. Öfvers. 1845, p. 160, mo 17.

Habitat in Srnolandia ad Annebersr in co-

pula capta
; prope Hulmiam ad Haga rarius.

TjphL citrineUae Zett. proxima et illa Ljn-

gitudine fere aequalis, nonnihil tameii robustior,

colore magis fla vescenle, maculis pectoralibus

,

abdomine supra nigr o, a b affinibus facile digno-
scitur. Caput breve, crassum, apice triungula-

riter productum, totum pallide flavum, imma-
culatum; oculis lateralibus, snb-ovatis, glaucis.

Antennae capite cum thorace parum longiores.
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pallide flavae, seta extrorsum fuscescente. Tho-
rax iatitudine diniidio brevior, antice rotuodatus,

poslice late, leviLer emar^inatns, angulis baseos

oblique Iruncatis; supra paulo convexus, ob^oie-

tissime transveisini stiigosQS, siib-oitidus, pallide

flavus. Scalellam magnum, sub-triansraiare . si-

mililer coloraLiim. Heinelytra ansusta, defiexa,

ahdomioe dimidio longiora, apice aiiguste rotuo-

data, pallide tlavesceiitia
,

sub-Ditida, pellucida.

Alae albidae, nitentes, nervis concoloribus. Corpu?
subtus llavum: pectore uirioque ante insertionem

pedum anticorum raacula sat ina^aa, trian^rularj

,

nigra; abdomine supra iii dorso iii^ro, inargicibus

lateralibus et subtus flavo, segmenlorum ventra-

liura apicibus in maie omnibus, in feroina ba?a-

libus tantuni nigro-marsinalis ; senitalibus tlavis.

Pedes graciles, pallide flavi, laisis apice dilute

fuscescenlibus.

19. Trphhcrba CorGJiula: angusta, pallide

ila va: capile obtuse triangulariler producto, supra

in iiiedio raacula lua^na. antice attenuata. me-
dio conslricta, coronaelormi, nigro-fusca; tborace

linea media poslice evanescenle sculelloque ma-
culis tribus basalibus apiceque nigro-fuscis; be-

iiielytris tia vo- pellucidis ; abdomine djrso oigro;

pedibus iiiimaculalis; tarsis apice fuscescentibus.

?. Lon?. 24 railiim.

BoHE^i. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 160, n:o 18.

Haditat in Smolandia ad Anneberg rarissime.

Parva. TrphL tenelhie nonnihil minor, gra-

cilior. Caput breve, crassum, apice triangulariler

productum, pallide tlavescens; verlice raedio ma-
cula magna, coronaeformi, anlice angustala, ibique

evidenler consn icta, nigro-fi.sca; oculis lateralibiis,

sub-ovatis, modice convexis, glaucis. Antennae

capite cum tborace nonnibil longiores, lestaceae.
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seta extrorsLim dilute fuscescente. Thorax lali-

tudine dimidio brevior, aiitice rotuiidatiis, po-

stice sub-truncatus, angulis baseos oblique Iriin-

catis; supra paulo coiivexus, obsolele Iransversim

strigosiis, pallide flavus, medio lineola longitudi-

nali, anlice nonnihil abbreviata postice evaiie-

scente, nigro-fusca. Scutellum magnum, Iriau-

guiare, pallide flaviim, basi maculis tiibus sub-

triangularibus , media majore apiceque nigro-fuscis.

Hemelytra deflexa, corpoie dimidio longiora, apice

anguste rotniicJata , pallide flaska, sub-pellucifi?

Alae albidae, apice metallice splendentes. Corpus

SLibtus flavum, abdominis dorso iiigro; genitali-

bus feii)inae flavis, vagina apice dilute iiifuscala.

Pedes giaciles, pallide Ha vi; tarsis apice fusce-

scentibus.

:i 20. Tjphlocyha pulhila: angusta, supra pai-

lida; capite obtuse triaiigulari, supra fusco-varie-

gato; tVonte utriiique breviter fusco-lineala ; rostro

fusco; lliorace antice obsolete fusco-biniaculato,

scutello maculis 2 basa Ii bus et lertia apicaii, ni-

gris; hemeljtris pellucidis; corpore nigro, sublus

apicibus segmenlorum flavo marginatis; Larsis apice

fuscescentibus. ö^$. Loug. 2^ millim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 160, n:o 19.

Habitat in gramine pratorura Oelandiae mense
Julii, rarius.

Inter minoribus bujns genei is. TjphL vit-

tatae magnitudine aequaiis. Caput crassum, ob~

l.use triangulära, supra paulo coiivexum, pallidum,

mtice fusco-adumbratum , arcu utrinqne inter

)cnlos lineaque basali media longiludinali fuscis;

Tonte dilule flava, utrinque transversim crebre

?t breviter fusco-lineata , lineis tamen interdum
ere confluenlibus; genis immaculatis ; rostro le-

/iter infuscalo; oculis sub-ovalis, modice coo^-
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vexis, nigris. Antennae capite cum thorace non-

nihil longiores, basi pallide flavae, seta basi in-

crassata, extrorsum fuscescente. Thorax sat bre-

vis, antice rotundatus, postice evidenter, late eniar-

giiiatiis, aiigulis baseos oblique truncalis; supra

paulo convexus, obsoletissiriie träns versiiii sLri-

gosus, medio saepe dikite infascatiis, non procul

ab apice punctis binis, sub-approximatis, trans-

versis, saluratioribus, interduai obsoletis. Scu-

tellani triangidare, fere pi;uiuin, macula uLrinque

basali, sat magna, subtriangaiari et alia minori,

in ipso apice, nigris. Hemeljtra defiexa, abdo-

iiiine longiora, apice anguste rotundata, pallida,

sub-pellncida , certo situ pulchre cvaneo-micantia.

Alae albidae, nerv is dilule fascis. Corpiis sublus

nigrum, pectore abdomineque lateribns et seg-

mentornm apicibus fla vo-marginatis; genitalibas

feminae nigro-fuscis , valvulis inferne dilutioribus.

Pedes pallidi; tibiis posticis pro insertione spina-

rum obsolele nigro-punctalis ; tarsis apice fusce-

scentibus.

21. Tjplilocjha parvida: angnsta, pallida;

capite rotunda to, supra maculis duabus, niagnis,

rotundatis, nigris; genis infeine rostroque nigro-

tuscis; thorace pallide fusco, antice fla vo-margi-

nato;, scutello nigro bi-UKiculato; henieljtris sub-

hyalinis, margine interiore leviter infuscatis; cor-

pore nigro, abdumine anguste fla vo- mart^inato;

tarsis apice fuscescenlibus. ^. Lnng. mil lim.

Bohem. Vet. Akad. ÖtVcrs. 1843, p. 161, n:o 20.

In gramine ad Holmiiim semel lecta.

E minori hus. Typhl. teneUae aliinis, nonni-

liil minor, c.jpile tanlum nigro bi-macukito, fronte

non tusco-lineata , ab illa facile distincta. Claput

crassum, bieve, apice rolundatum, pallide fla\ um,

in margine antico inter oculos maculis duabus
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transversis, sat magnis, rotunclis, nigris; froiite

non lineata; geais iiiferiie rostroque nigro-fuscis;

ocnlis latera iibus, o va tis, moclice promiiiulis, ni-

gris. Anlennae capile cum thorace longiores, basi

flavae, seta ad medium incrassata, dein leviter

fuscescente. Tliorax latiludine multo brevior,

antice sub-rotundatus, poslice fere truncatus, an-

gulis baseos obtusis; supra paulo convexus, sub-

lilissirae Irans versim strigosus, pallide fuscus, an-

tice fla vo- Qiarginalus. Sculellurn sat m'^)gniinfi

,

triangulare, pallide flavum, mactdis duabus basa-

libus, sub-triangidaribus, nigris. Hemelytra de-

flexa, abdomine dimidio longiora, apice anguste

rotunclata, pallida, sub-byalina, margine iateriore

leviter infuscata. Alae albidae, melallice splen-

dentes. Corpus subliis nigrura, abdomine tenuiter

fla vo-marginato. Pedes graciles, pallide {lavescen-

tes, immaculati; tarsis apice fnscescentibus.

22. Typhlocjba Zetterstedti : angusta, flavo-

virescens; capite sub-rotnndato, supra nigro bi-

maculato; thorace maculis septem, scutelloqae

tribus nigris; hemelytris oblique fusco-lineatis;

corpore subtus nigro, segmentis apice fla vis; pe-

dibus dilute flavis, tibiis posticis obsolete nigro-

punctatis, tarsis apice infuscatis. o^?- Long. 4—44-

millim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 161, n:o 21.

Habitat in foiiis Tiiiae parvifoliae ad Åker-

ström Bahusiae mens. Jul et Aug. passim. Prope
Holmiam ad Bellevue in foiiis Aini glutinosae.

T^jplilocybae elegantulae baud iongior, sed

nonnihil robustior. T. urticae primo intuitu si-

milis, sed dimidio major et ab illa abunde di-

stincta. Caput breve, crassum, apice sub-rotun-

datum vel angulariter obtuse nonnihil productum,
supra paulo convexum pallide flavum, antice inter
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oculos macLilis duabas magnis, rotundatis, nec

non in medio iiiarginis posterioris macula parva

Iriaiiguiari, iiigris; fronte flava, immacLilala , sii-

tuiis iiiterdum infuscatis; genis in mare imma-
culatis, in feniina saepe macida rotunda mox infia

ocaios, nigra, nofalis; oculis lateralibus, sub-ova-

tiSj giaucis. Antennae lungiludine capitis cum
ihorace, basi pailide flavae, seta extrorsiini fusce-

scente. Thorax lalitudine dimidio brevior, apice

rotunda tus, postice late, leviter emarginatus, an-

gulis baseos oblique truncalis; snpra paiilo con-

vexus, subtilisime transversim strigosus, pallitle

flavus, niaculis septem nigris decoratus, nempe
duabus in margine antico, rotundis, interdiim

obsoletis, quinque fere in medio, transversis, la-

teralibas parvis, obsoletis, media oblonga, raar-

£;ine antico nonnihil magis approximata. Sculel-

Inm magnum, triangnlare, flavum, basi maculis

duabus magnis, triangulär ibus et inträ apice ni

]nacula transversa, angulata, nigris, apice ipso

tlavo. Hemelytra deflexa, corpore dimidio ion-

giora, apice rotundata, sub-nitida, fla vo- virescen-

tia, lineis longil udinalibus tribus fuscis, quarum
prima seu interiör prope scutellum, basi abbre-

viata, longe ante medium marginis excurrit, se-

cunda a basi fere ad medium marginis interiore

ducta, ibique cum prima confluente, tertia in

disco, a basi longe ultra medium continuata; apice

ipso plus minusve leviter infuscata. Aiae sub-

hyalinae, nervis dilute fuscis. Corpus subtus ni-

grnm, flavo variegatum et marginatum, genitali-

l)us feminae nigro-fuscis ,
vagiiia basi ferruginea

,

apice testacea. Pedes graciles, pailide ilavi^ ti-

biis posticis pro insertione spinarum obsolele ni-

gro-punctatis, tarsis apice fuscis.



49

23. Tjphlocjba aureola: angusla, pallide

flava; capite rotundato, supra maculis 2 magnis,

rotundalis, postice sub-approxiuiatis, nigris; su-

turis iiitra froiitem el genas lale uigris; thorace

apice maculis 2 vel 4, exterioribus magnis, scn-

telloque maculis 2 basalibus, nigris; heraeiytris

disco maculis in egularibus, pallide fuscis raacu-

lisque 2 nigris, una rotundata, ante medium,
dorsaii, alleia pone medium, ad marginem exte-

riorem; corpore nigro-flavoque variegato, apicibus

segmentorum flavis; tarsis apice nigro-fuscis. o^?,

Long. 3i millim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 161, n:o 22.

Habitat ad Anneberg Smolandiae mense Au-
gusti, rarius.

Statura et summa similitudo TyphL auratae,

sed semper minor, thorace latiore, breviore, ma-
culis lateralibus minoribus, apice magis distanti-

bus, ibique non introrsum dilalatis, ab illa dif-

ferie videlur. Caput crassum, apice rotundatum,

supra paulo convexum, pallide flavum, parum
nilidum, inträ marginem poslicuni, maculis dua-

bus magnis, rotundis, sub-obliquis, posteri us saepe

approximatis, nigris; fronte immaculata, infra

oculos in fulura vitta apicem versus attenuata,

nigra; oculis lateralibus, sub-ovatis, modice pro-

minulis, glaucis. Anlennae testaceae, seta basi

incrassata, extrorsum fuscescente. Thorax lati-

tudine postica dimidio brevior, antice rotundatus,

basi sub-truncatus, angulis baseos oblique trun-

catis; supra modice convexus, vix träns versim
strigosus, pallide flavus, in margine antico ut-

rinque macula sat magna, rotunda, postice non
dilatata et in medio marginis interioris punctis

2 parvis, approximatis, nigris. Scutellum sat

K. Vet. Ahad. HandL 7845. 5
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niagnum, tiiangnlare, nigrum, medio linea longi-

luclinali apiceque flavis. Heinelyha deflexa, ab-

domine dimidio longiora, apice late rotuiidata,

pallide hyalino-flava
, lucida; niacula oblonga,

aiite medium suturae et allera mox pone medium
marginis exlerioris, nigro-fuscis; vitta disci inae-

quali et fascia transversa inträ apicem
,

pallide

fuscis. Corpus subtus nigrnm, lateribns pectoris

segmentisque abdominis apice anguste flavis; ge-

nitalibus maris fla vo-vaiiegatis, feminae valvulis

iiiferne fla vo-marginatis. Pedes graciles, pallide

fla vi; tibiis posLicis longe spinosis; tarsis apice

d il ute infuscalis.

24. Bfthoscopus falcifer: obloni^us, capite

late rotundato, macula utrinque verticali et altera

ad basin rostri alris, linea longitudinali ad ocu-

los, Ironle rosLroque signaluris nigris; tborace

fusco, villa media maculisque pallide flavis; scu-

lello nigro, antice in medio signis duabus falci-

formibus, margine laterali lineaque apicali flavis;

hemelytris sordiJe byalinis, nervis sat validis,

nigro-fuscis, pläga dorsali anle medium, arcu

pone medium maculisque minoribus disci albis;

pedibus pallidis, femoribus maculis, tibiisque li-

neis nigro-fuscis; tarsis fusco-annulatis. cf?. Long.

6 millim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 161, n:o 23.

Mas: obscurior, antennarum clava alra, sela

brevi lerminata; frunte inferne villa uUinque in

roslro conlinuala, nigra.

Femina: antennis selaceis; frunte inferne ni-

gro-irrorala , signo in basi roslri forma soleae

ferrae.

Habitat in Populo Tremula ad Gusum men-

sibus Julii et Augusti, passim, Dom. P. F. AVahi-

BERG.
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Magni tudine fere B, litiirati, sed posteri us

paulo, magis attenuatus, signatiiris capitis, ihora-

cis scutellique, a conspeciebus facile et beiie di-

stinctus. Caput latum, crassum, late rotunda-

tum, pallidum, a parte antica visum, utrinque

linea ad oculum, velut maculis tribus raro qua-

tuor, plus minusve confluentibus, formata, nigro-

fuscis, in femina dentata; macula utrinque verticali

et altera ad basia rostri, parvis, rotundatis, atris;

pläga magna media, verticali, di 1 ute fusca, inferiie

rotundata, superne bifida, interdum praesertim in

femina obsoleta; fronte inferne in mare vitta ut

rinque in rostrum continuata, nigro-fusca, in fe-

mina träns versim fusco- variegata , ad basin rostri

signo forma soleae ferreae notata; genis pallidis,

medio longitudinaliter dilute infuscatis; oculis la-

teralibus, modice convexis, nigro-iuscis. Antennae
breves, pallidae. Tborax latitud ine postica duplo

brevior, antice rotundatus, postice leviter emar-
ginatus, angulis baseos oblique Iruncatis; supra

parum convexus, fuscus, vitta media sat lata, an-

tice nonnibil abbreviata, ibiqne saepe arcu tenui

maculisque nonnullis lateralibus plus minusve di-

stinctis et interdum conQuentibus , pallidis. Scu-

tellum triangulare, nigrum, anlice in medio signis

duabus falciformibus, margine laterali a basi ultra

inedium lineaque longitudinali, apicali, pallide

flavis. Hemelytra deflexa, apicem versus atte-

nuata, abdomine dimidio longiora, sordide bya-
lina, situ diverse pulcbre aureo-vel cyaneo-ni-

tentia; nervis sat validis, inaequaliter infuscatis;

pläga ante, arcu pone mediam longitudinera , ma-
culisque in disco tribus vel quatuor longitudina-

li bus, minoribus, albis. Pläga interdum magna,
nigro-fusca, in medio dorsi, communis, adest. Alae

albidae, byalinae, nervis dilute fuscis. Corpus
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pallidurn; pectore nigro, segmentis abdominis plus

minas ve nigro-tinctis, in individuis obscurioribus,

nigris, apice tenniler pallidis. Pedes pallidi; fe-

moribus plas minusve infuscatis; tibiis nigro-

fusco lineatis tarsisque fusco-annulatis.

25. Jassas Tiliae: breviusciilus , brunnens

(ö^), aut paliide testaceus capite tboraceque
lutescenlibus , boc ante niarginem tboracis non
prominenle, illo antice obtnse triangidariter pio-

ducto, sculello niagno, triangulari, immaculato;

hemeljtris tenuiter nervosis. Long. 5—5^
millira.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 162, n:o 24.

Habitat in foliis Tiliae mens. Julii et Augu-
sti ad diversoiiam Ingared non procul ab Alings-

åsiam; ad Åkershöm Babusiae vulgaiis, nec non
ad Hohniam parce iectus.

Jasso fruticola nonnibil longior at multo

crassior, capite ante marginem tboracis non pro-

minente ut et colore, a conspeciebus facile di-

stinctus, Caput deflexum , subtiliter confertira

punctulatum, medio carinula loiigitudinali
,
parum

elevata, utrinque abbieviata; totum juteum, sub-

nitidum, inimaculatuni; ocellis distinctis; oculis

sub- rotundatis, lateralibus, modice prominulis,

glaucis. Antennae infra oculos foveis profundis

sitae, breviusculae, flavae, seta baud infuscata.

Tborax latitudine plus duplo brevior, anlice ob-

tuse triangulariter productus, postice late aequa-

liter emai ginatus, angulis baseos sub-oblique trun-

catis; lutesceus, parum nitidus. Scutelbim mag-

Eum, Iriangulaie, subtiliter crebte punctulatum,

ante apicem arcuatim impressum, apice caiiua-

tum, in mare obscure in femina dilute testaceum.

Hemelytra incumbentia, abdomine dimidio lon-
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giora, apice late rotundala, obscure leslacea, in-

terflum obsolele fusco-in orata et apice ad sutn-

ram iiifuscata (d^), vel dilutius testacea, sub-pel-

lucida (?); nervis distinctis, sub-elevalis conco-

loribus. Alae albidae, nervis diiute infuscalis.

Corpus subtus in mare nigro-fuscum , flavo-varie-

galum, in femiiia testaceum, imniaciilatum. Pedes

flavi; tibiis posticis extiis canaliculatis, bifariam

nigro-pimctatis; larsis apice infuscatis.

26. Jassas scutellatas : brevior, crassiis, pal-

lido fuscoque variegatus; capiLe ubluse tiiangulari,

verlice nigro-maculato , genis pone uctdus niacula

Iriangulaii, nigra; sculello pallido, basi sub ibo-

racis rnargine utrinque macula triangulari, nigra,

anlice conjuncla; bemelyliis pallide fusco-griseis,

valide nervosis; tibiis posticis exlus mactda par va

nigra. o^?. Long. 4^—5 mil Ii in.

Jassas id. Dom. Zetterstedt in litt. -r- Bo-
hem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 162, n:o 25.

Habilat in Scania; a Dom. Zetterstedt et

Sundevall benevole communicalus.

Statura crassa praecedenlis, sed semper non-

nibil minoi'. J. fraticola vix longior sed mullo

robuslior, signaturis valde varians; picLura scu-

telli, ab affinibus bene distinctus. Caput bieve,

crassum, pallide flavum, confertim punclulatum,

niaculis quatuor parvis, qiiadralim dispositis,

scilicet 2 in vertice et 2 inferne inträ oculos,

infra illas lineolis binis, brevibus, obliquis, ma-
gis approximatis, nigris; maculis in fronte, maris

praeserlim, interdum vario modo confluentibus,

plågarn magnam fla vo-variegalam efficientibus; ge-

nis flavis, pone oculos macula triangulari, nigra

notatis; oculis sub-trigonis, modice prominulis,

glaucis. Antennae in (Va oculos foveolis sa t pro-

fnndis insertae, breviusculae, basi flavae, e\lror-
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snm fuscescenles. Thorax latitudine cluplo bre-

vior, apice obtnse Iriangulariter prodnclus, po-

stice leviler emaroinalus, anguiis baseos obliqae

truncalisj supra modice convexus, sat crebre evi-

denter piinctnlatus, soidide flaviis, dorso plus

minusve fnsco-irioralus, iitrinqiie versus apiceni

macula oblunoa, nigro-fusca; iiiterdnm obscure

Tuschs, paice ila vo-variegatus. Scutelluin sat niag-

num, Iriangiilare, apice aculiusculnm , flavuui,

iitrinque in basi macula sat magna, triangulari,

antice conjimcta, nigia, medio lilura ancuraefovuii,

vel iiiterdnm stria lantum transversa impressa,

punctisque diiobus ante illam parvis, transversis,

fuscis. Hemelvtra abdomine loiigiora, apice late

rotuiidata, pallide fusco-grisea , sub-bjalina, ner-

vis validis, elevatis, fuscis. Corpus subLus pal-

liduni, iiigro-variegalum ; abdomine in mare ni-

gro, segmentis apice flavo-margiiiatis ; in Teniina

flavo, nigro-marginato, in utroque sexu su[ira

nigro, segn)enlis apice flavis. Pedes pallide flavi;

libiis poslicis exius in basi mnculri par va et intus

saepe linea brev i, nigra, notatis; tarsis apice in-

fuscai is.

27. Jassas Rubi: hrevior, crassus, pallidus;

capite obtnse triangulari, niaculis septeni genisque

pone oculos niiicuia triangubni, nigris; thorace

margine antico ulrinque macula sinuata nigra;

scutello uti inque macula basali, s»ib-li iangulari

,

vitta media postice abbieviata, punctisque duobus
nigris; bemelylris fusco-brunneis (c^), vel pallidis,

sub-bjalinis (9), tenuiter nervosis; tibiis poslicis

basi exlus macula par va nigra. c^?* Long. 3|—4^

millim.

Bohem. Vet. Akad. öfvers. 1845, p. 162, n:o 26.

f^ar, /3. maculis tribus inträ ocularibus confluen-

libus. o^.
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Var. y» maciilis tribus inträ ocularibiis et cliiabus

in apice fiontis confluentibus; scutello nigro,

utrinque flavo-marginato punctisqiie duobus

parvis transversis flavis; hemelytris niedio

pellucidis. o^.

f^ar. ^. caput ut in var. y, signaturis nigris scu-

telli confluentibus.

p^ar. e. caput ut in var. y; scutello nigro, flavo-

marginato, apice flavo, nigro bipunctato;

bemelytris ut in a.

Habitat in foliis Rubi idaei ad Åkerström et

Marstrand (Wahlberg) Babusiae mens. Julii et

Augusti sat frequenter; in Smolandia ad Anne-

berg parce, in Westrogotbia semel captus; in

Ostrogotbia ad Gusum Dom. Wahlberg.
Affinis certe praecedenti, sed semper minor,

signaturis capilis et sculelii, nervisqne tenuioribus,

ab illo certe distinctus. Caput breve, crassum,

obtuse triangulare, subli liter crebre punctulatum,

pallidum, maculis nigris saepe confluentibus va-

riegatum, scilicet duabus non procul a basi, sat

magnis, rotundis, 2 parvis in medio frontis, ma-
culara magnam inter se includentibus , infra illas

binis aliis, sat magnis, magis approximatis , in-

terne acuminatis; genis pone oculos mncula sub-

Iriangulari, uigra, notatis; oculis sub- trigonis,

modice convexis, glaucis. Antennae infra oculos

foveolis sat profundis insertae, breviusculae, fla-

vae, seta dilute fuscescente. Tborax lalitudine

duplo brevior, antice obtuse triangulariter pro-

ductus, basi sat proFunde emarginatus, angulis

baseos oblique truncatis; supra modice convexus,
subtiliter, confertim, oblique aciculatus, sub-niti-

dus, pallide flavus, apice maculis quinque, trans-

versis, antice saepe confluentibus, nigris. Scu-

tellum sat magnum, triangulare, apice acutiuscu-
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luin, pallide flavuin, basi utrinque rnaciila sat

raagna, vitta media apicc abbieviata, maculisque

duabus parvis, rotundis, träns versis, in medio
positis, nigi is. Hemelytra abdomine noiinibil lon-

giora, apice late rotuiidata, in mare fiisco-brun-

nea, in feinina pallida, sub-bynlina, nervis eleva-

lis, tenuibus, concoloribus. Corpus nigrurn, pal-

lide-variegatum ; genitalibus in utroqiie sexu pal-

lidis. Pedes flavi; tibiis posticis extus ad basin

macula parvn, nigra; femoribus interdmn obsolete

nigro-varienatis; tarsis apice fuscis.

28. Jassas Aini: oblongus, rufu-biunneus;

capite obtuse triangulariter producto, basi ca-

rinato, maculis 2 magnis, paliidis, punctis 4
parvis, antice inferne linea tenui, obliqua, ro-

stroque basi punctis 2 minutissiniis, nigris; ibo-

race utrinque in margine antico nigro-niaculato

,

postice pallido-marginato; scutello rufo, punctis

2 parvis, nigris; benielylris basi circa scutellum,

pläga doisali media et altera laterali versus api-

cem, albidis; libiis poslicis extas nigro-lineatis

et punctatis. c^^. Long. 5— 5^ rnillim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 163, n:o 27.

p^ar. i3.
hemelytris paliidis, sub-pellucidis,

nervis fuscis. cr^?.

Habitat in foliis Aini glulinosae sat frequens

;

in Smolandia ad Anneberg; in Westrogotbia et

ad Hohiiiam mensibus. Jul. et Aug. ; in Scania.

Dom. Sundevai.l; in Ostrogotbia ad Gusum Dom.
Prof. Wahlberg.

Statura et summa similitudo /. fruticolae,

sed semper fere dimidio major; signaluiis capi-

tis scutellique ut et babitatione, certe ab illo di-

stinctus. Caput breve, crassum, obluse triangu-

lariter productum, subtililer confertim puncta-

tum; vertice breviter carinatum, rufo-brunneura

,
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inter oculos pläga transversa, dilute flava, ma-
culis utrinque 2 longitudinalibus, et inferne ii-

neolis 2 brevibus, obliqnis, magis appioxima-

tis, nigiis; rostro basi punctis binis, minutissi-

inis, nigris; genis pallide flavis, immaculalis;

oculis sub-trigonis , modice convexis, dilute brun-

neis. Antennae breves, infra oculos foveolis sat

profundis insertae, pallide flavae, seta extrorsum

fuscescente. Tliorax iatitudine duplo brevior, an-

lice obtuse triangula riter productus, postice late

emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; su-

pra paulo convexus, conferlim, transversim rugu-

losus, dorso carinula obsolela instructus, rufo-

brunneus, sub-opacus, ulrinque in raargine antico

pone oculos maculis 2 vel 3 parvis, nigris. Scu-

tellum sat magnum, triangulare, apice antiuscu-

luQi, rufum, medio maculis 2 parvis, transversis,

rotundatis, approximatis, nigris, pone illas linea

transversa, utrinque abbreviata, impressa. Heme-
lytra abdomine nonnihil longiora, apice late ro-

tunda ta, rufo-brunnea, sub-nitida, basi circa scu-

tellura, macula par va, oblonga
,
communi, dorsali

plagaque iaterali versus apicem, albido pellucidis;

nervis elevatis, sat validis, fuscis. Alae sordide

aibae, nervis dilute fuscis. Corpus subtus pal-

lide testaceum, supra cum genitalibus ferrugineura ;

vagina feminae nigro-fusca. Pedes testacei; femo-

ribus interdum extus tenuissime tibiisque posticis

evidenter nigro-lineatis ; tarsis apice infuscatis.

29. Jassiis fuscinervis: oblongus, griseo-

fuscus; capite acutius triangulariter producto, sor-

dide flavo, maculis quiiique nigris; scutello nigro-

fusco; bemeljtris nervis transversis mediis for-

tius infuscatis; corpore subtus flavo-variegato (c^),

vel flavo immaculato (?); pedibus pallide testa-

ceis, tibiis posticis extus basi macula par va a
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niqra, notatis; tarsis apice fuscis. ef?- Long. 5

rnillim.

Bohem. Vet, Akad. Öfvers. 1845, p. 163, n:o 28.

Habitat iii foliis Betulae albae inensibus Jul.

et Aug. ad Aiineberg Smolaiidiae minus frequens;

in Oslrogotbia ad Gusum Dom. Wahlberg.

Magnitudo, statuia et affinilas J. friiticohiej

capite antice acutius triangulariter producto ut

et signaturis aliis, ab illo bene distinctus. Caput
i)reve, crassum, apice acute triangulariter pro-

ductum, confertim punclulatum, basi carinula

brevi, longitudinali , instructum, sordide flavum,

inträ marginem posticum maculis tribus, trans-

versis, media majori, niargine basali nonnibil

magis approximata, et in medio frontis maculis

duabus, minoribus, sub-approximatis, nigiis; genis

flavis, in medio macula rotunda, nigra; oculis

sub-trigonis, madice convexis, nigris. Antennae
infra ocolos foveolis sat profundis insertae, bre-

viusculae, flavae, seta luscescenle. Tborax lati-

tudine duplo bievior, anlice triangulariter, obtuse

productus, postice late, sat profunde emarginatus,

angulis basalibus oblique truncatis; supia paulo

convexus, subtiliter, confertim ruguloso-punctatus,

medio longitudinaliter , tenuiter carinatus, griseo-

fuscus, utrinque in niargine antico pone oculos

macula träns versa, obscuriore, niargine postico

saepe dilutiore. Sculellum sat magnum, trian-

gulare vel nigro-fuscum , imrnaculatum , vel ob-

solete brunneo-bi vittatum. Hemelytra corpore non-

nibil longiora, apice late rotundata, dilute fusca,

ner vis mediis träns versis fortius infuscatis. Alae

albido-byalinae, metallice nitentes, ner vis dilute

fuscis. Corpus subtus in maie nigrum, tlavo-

variegatuip, in femina flavum, pectore nigro-va-
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riegato; supra in utroque sexu nigrum; genita-

libus feminae fuscis, sublus pallido inarginatis,

vagina ferruginea. Pedes flavi; tibiis posticis extus

basi macuia parva nigra; tarsis apice infnscatis.

30. Delphax speciosa: oblonga fusca; tho-

race, sculello medio, antennis pedibiisque paili-

dis; scutello magno, apice valde produclo; bem-
eljtris pellucidis, macnia sub-cuneata basali, fa-

scia semicirculari pone medium maculaque parva

dorsali, nigro-fuscisj tarsis anterioi ibus infuscatis.

ö^. Long. 5i millim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 165, n:o 29.

In gramine loco uliginoso, ad litus maris

in Insula Wermdö prope Tollare, specimen uni-

cum d. 28 Junii 1842 lectum.

Species pulchra et distinclissima. Asiracae

crassiornis n)aii primo intuitu similis, longior ta-

men et gracilior, anlennarum slructura, veitice

magis produclo, ab illa abunde distincta. Ca-

put mediocre, supra fere planum, dilute fiiscum,

postice pallidius, vertice quaui in A* crassiorni

angustiori, magis produclo, sub-rotundato , supra

apicem versus paulo elevato, tri-carinalo, carinis

Jateralibus obliquis, in fronle continuatis; fronte

(Jeflexa, plana, fusca; oculis rotundatis, modice
convexis, nigris, infra ad insertionem antennarum
emarginatis. Antennae sela excepta, longitudine

capitis cum tborace, sordide pallidae; arliculo

primo anguste obconico, secundo cj^lindrico, supra

luberculato, primo nonnibil longiore et crassiore,

truncato, sela apicali, capillari, fuscescente. Tho-
rax brevis, träns versus, poslice leviter emargina-
tus, pallidus, utrinque infuscatus. Scutellum la-

tiludine brevior, apice bi-sinuatum, lobo medio
relrorsum valde produclo, acutiusculo; parum con-
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vexum, antice medio obsolete ca\ inalum
, pallide

flavum, liiiea media et apice albescenlibus, late-

ribus infuscalis. Hemelytra iiicumbeiitia , cor-

pore fere duplo longiora, apice late rotundata,

pallida, pellucida, sub-iiitida, macula basali, lon-

gitudinali, sub-cuneifurmi , postice truncata, mox
pone medium fascia semicirculari, margine exleri-

ore orla, ad interioreai oblique ducta apicemque
cingente, et macula denique parva elongata, dor-

sali, in medio posita, nigro-fuscis; slriga praeterea

angusta, obliqua, fusca , ante apicem alae, in me-
dio fere speculi, a fascia apicali inclusa. Alae aU
bidae, nervis fuscis. Corpus subtus nigro-fusciira

,

segmentis basalibus utrinque macula flava notalis

angusleque fla vo-marginalis. Pedes pallidi; femo-

ribus linearibus, sulcatis, obsolete fusco-lineatis

;

tibiis rectis, anterioribus simplicibus, posticis ex-

tus denlibus binis et calcare apicali lungiore, in-

tus apice appendice magiio crasso, acutiusculo,

instructis; tarsis anterioribus infuscatis.

31. Delphax limhata: oblonga ,
pallide (la-

va; capite obfuso et ihorace brevi^ flavis, cum
scutello biunneo tricarinatis, bemelytris albidis,

pellucidis, punctis nervorum fasciaque incurvji,

semicirculari, pone medium maculaqne parva ob-

longa, dorsali, fusco-umbrinis; abdomine nigro-

fusco, lateribus flavo-maculalo. Long. 3i mill.

Delphax limhata Fabr. Ent. Sj st. IV, 6, 21.

— Svst. Rhyngot. p. 84, n:o 5 (Sec. Mus. Fa-

BRicii). — Germ. Mag. III, 20, 2.

Delphax anceps. Germ. Mag. IV, 105, 10.

Delphax signifera. Bohem. Vet. Akad. Öf-

vers. 1845, p. U)4, n:o 30,

Habilat
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Habital rariiis iii graniine locis uliginosis; iu

Smolaadia ad Anneberg mense Augusti; in Ba-

li usia ad Åkei ström eliam leda,

Staluia praecedentis, sed fere duplo niiaor.

Caput sat latum, antice late rotundatism , flavo-

testaceum, poslice noniiihil elevatum, obsolete

bifuv eulalum , antice tri-cai inatum , carinis in fronte

deflexa, continuaUs; rostro nigro-fusco; oculis ova-

lis, niodice couvexis, glaucis, infra ad insertio-

nem antenuarum sat profunde emarginatis. An-
tennae longitudine capitis cum thorace, pallide

Oavae, articulo primo secunda nonnihil bieviore

et tenuiore, sub obconico, secundo cylindiico,

supia tubercuii'5 parvis, oblusis, verruciformibus

obsilo, apice tiuncato, sela capillari, fusca. Tho-
rax brevissiiiius, postice in medio leviter emar-
giiiaius, anijuiis lateraiibus sub-rotundatis; supra

paulo cunvexiis, medio carina recla et ulrinque

alia obliqua, obsoletis, interstitiis leviter impres-

sis, sub-niti(j iis , fla vo-lestacens. Scutellum mag-
uum, lalitudine tboiacis, apice profunde bisiaua-

tum, lobo medio producto, apice rotundato; fere

planum, disliiicte tricai inatum , dilute brunneum,
medio dilulioäi. Elytra incumbentia, abdomine
duplo fere iungiora, apice anguste rotundata,

aiba, pellucida, nervis sat vaiidis, punctis cre

bris, umbrinis ubsilis; in niedio dorsi rnacuia

parva, oblonga, conimuni et mox pone medium
fascia semicirculari , a niarqine exle! iore orla ad
interiorem oblique ducta apicemqne fere cingente,

tusco- umbrinis; nervis apice eliam fuscedine

cinctis. Alae albidae, pellucidae, nervis dilute

luscis. Corpus subtus nigro-fuscum
; pectore flavo-

variegato; abdomine utrinque tiavo maculato; ge-

K. V, Akad. HandL 184$^ 6-
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nitalibus piceis. Pedes pallicle fusci , interdum

dilutiores vel pallido-variegati.

32. Delphax perspicillata: breviuscula, pal-

lide flava; antennarum arliculo primo brevissimo;

ocLilis, macula magna genaruiii, aliaque parva

ihoracis, lalerali, rolundis, nigris; hemelytris

longitudine abdominis, albis, apice anguste ob-

solele InFuscatis, nervis elevalis, irnrnaculatis.

Long. 2 niillim.

Bohem. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 164, n:o 31.

Habilat in gramine locis uliginosis; ad Anne-

berg Smolandiae rariiis mensib. Aug. et Septembr;

in Bahusia ad Åkerström specimen unicum etiam

inventuni.

Parva, breviuscula. Caput latitudine fere

thoracis, anlice late rotundatum, supra fere pla-

num, obsolete tricarinatum et bifoveolatum ; pal-

licle flavuni, infra oculos in genis macula sal

magna, rotunda, nigra; fronte convexa, medio
obsolete carinata; rostro inflexo, pallide flavo;

oculis magnis, ovatis, convexis, nigris, infra ad

inscrtionem antennarum profunde emarginatis. An-
tennae iongitudine capilis, articulo primo secundo

duplo breviore et nonnibil angustiore, secundo

cjlindiico, laevi, apice truncato, seta tenui ca-

pillari, fusca , antenna longiore. Tborax brevissi-

nius, postice in medio late rolundato-emargiira-

tus, angulis latcralibus, sub-rotnndalis ; modice
convexus, ti icai inatus, carina media recta, late-

raiil)ns sub-obli(]uis ; pallide flavus, in angulo la-

terali baseos macula minore, nigra, ornat iis. Scu-

lelluiu magnuu], sub-triangulare
, apice utiinquc

emarginatum, lobo medio valde prodiiclo, aculo;

fere pl.mum, tricarinatum, diliite llavum. llem-

el} Ira incumbentia, longitudine abdominis, apice
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late rotundata, albido-hyaiina, apice ipso saepe

aiigustissime, obsolete iiifuscata; nervis elevalis,

immaculatis Alae iiicornpletae, albidae, Corpus
subtus dilute flavum, abdomiae supra plus nii-

nusve infascato; vagina nigra. Pedes graciles,

pallide teslacei, imniacuiati ; Libiis poslicis basi,

raedio et apice obtuse deiitatis.

D. gultulae Germar valde affinis, statura

tiiinori, venlreqiie pallido, immaculato, ut videtur

di versa.





Försök till bestämmaucle af eliro-

mens atomTigt^

af

N. J. BERLIN-

Till Akademien inlemnad den i4 Januari 184^.

T alet 351.815, hvilket man hittills ansett ut-

trycka denna metalls atomvigt, är beräknadt från

ett för ungefär 28 år sedan af Frih. Berzelius

aastäldt försök, h var vid 10 gr. salpetersjrad bly-

oxid, dekomponerade med neutralt cliromsyradt

kali, gåfvo 9.8772 chromsyrad blyoxid, och af

10 gr. chromsyrad blyoxid erhöllos 2.425 chrom-
oxid.

Nyligen har Peligot •••''''), vid en undersök-

ning af vissa chromoxidulsalter, trott sig finna,

att denna atomvigt vore för hög, och att deu
rätta sannolikt låge mellan 325 och 335. Med
anledning häraf anmodade mig Frih. Berzelius

att försöka säkrare bestämma chromens atomvigt

genom analys af silfveroxidens föreningar med
ch romsyra. Hufvudresulta terna af de försök jag

i detta afseende anställt har jag redan haft till-

fälle ^^^) meddela Kongl. Akademien; en mera
detaljerad redogörelse för dessa försök får jag här-

med aflemna.

Min första omsorg vid dessa försöks anstäl-

lande, blef att bereda neutralt chromsyradt kali

*) AfhandK i Fysik, Kemi och Mineralogi, V, 477.
**) Annales de Chimie et de Phys., XII, 528.

Öfversigt af K. Vet. Akad. Förhandl., 1845, 90.
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i rent tillstånd for att sedan, genom dess de-

koniposition med salpetersyrad silfveroxid, erhålla

den för försöken nödiga föreningen fri från alla

främmande inblandningar. För detta ändamål om-
kristalliserades i handel förekommande surt chrom-
syradt kali flera gånger, upplöstes åler i vatten

och försattes med en lösning af chromsyrad ba-

-^ryt i chrorasyra; den filtrerade lösningen blan-

dades med en lösning af rent kolsyradt kali i

öfverskott, beredt genom bicarbonatets glödgning,

och afdunstades till torrhet, h varefter saltmassan

omkristalliserades så länge moclerlulen iniieliöll

spår till kolsyradt kali. Det erhålhia saltet åter-

upplöstes i vatten, befriades från möjligen vid-

hängande chlor genom digestion med chromsyrad
silfveroxid och underkastades ånyo repeterade om-
-kristalliseringar genom frivillig afdunstning.

Det på detta sätt renade chromsyrade kalit

visade, reduceradt med svafvelsyra och alkohol,

icke det ringaste tecken till chlorhalt, ej heller

kunde svafvelsyras närvaro deri upptäckas med
baryt, sedan detsamma blifvit reduceradt metl

chloi vätesyra och alkohol.

Det tvåfaldt chromsyrade kalit erhölls af

det i handel förekommande, h vilket renades med
sur chromsyrad ha ryt och sur chromsyrad silf-

veroxid samt förnyade omkristalliseringar.

Neutral chromsyrad silfveroxid bereddes af

i vatten upplöst neutralt chromsyradt kali , hvil-

ket blandades med en lösning af salpetersyrad

silfveroxid, som blifvit beredd af på våta vägen

reduceradt och väl utkokadt silfver samt smält

till den fria syrans förjagande. Den bildar ett

kermesfärgadt pulver, som, gnidet med en hård

kropp, antager en grönbrun halfmetallisk färg; är

vattenfri och smälter vid börjande rödglödgnings-
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Hetta till en grön, metalliskt glänsande, i brottet

kiistallinisk massa, utan att sönderdelas, så vida

upphettningen sker, h varken i glaskärl eller så,

att lamplågan kan verka reducerande. Upphet-
tad i glaskärl, sönderdelas den vid beröringsytan

redan innan + 2(W, hvarvid chromsyradt alkali

bildas. Af chlor vätesyra eller chlormetallens lös-

ningar sönderdelas den ögonblickligen. Upphet-
tad i vätgas, reduceras den till en blandning af

chromoxid och metalliskt silfver; är den förut

upphettad till omkring +70° då vätgasen får

börja inverka, så sker reduktionen under eld-

fenomen.

Tvåfaldt chroméyrad silfveroxid faller såsom

ett cinoberrödt pulver, då en lösning af tvåfaldt

chromsj^radt kali sättes till en lösning af salpe-

lersyrad silfveroxid; hafva föreningarna en viss

grad af utspädning eller äro de varma, afskiljes

saltet under form af små brunrö'la, glänsande

kristallnålar. I vatten löses detta salt något,

men undergår tillika en sönderdeloing, så att

chromsyra bildas och en motsvarande qvantitet

neutralt salt bildas; för hvilken orsaks skull det

svårligen kan fås fullkomligt rent, så vida man
icke lyckas erhålla detsamma i större kiistall-

nålar, h vilka genom hastig afsköljning och iit-

prässning kunna befrias från moderlut. Det är

vattenfritt och tål upphettning till öfver +100%
utan att sönderdelas, men innan börjande röd-

glödgningshetta smälter det under utveckling af

syrgas till en blandning af chromoxid och neu-

tralt salt, som vid högre temperatur sönderdelas

till chromoxid och metalliskt silfver.

Alldenstund det neutrala silfversaltet vid

reduktion i vätgas förlorar fem åttondedelar af

sin syrehalt, försökte jag först att bestämma chro-
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mens atom vigt på det sätt, att en afvägd portion

af detta salt lindrigt upphettades i en ström af

vätgas, vätgasen efter försiggången reduktion ut-

drefs af kolsjregas, och denna af torr luft, hvar-

efter återstoden vägdes. I fem på detta sätt ut-

förda försök med 3 till 4 gram i sender, erhöl-

los följande tal för syreförlusten i procent: 11.340,

12.049, 11.893, 11.760 och 11.952. Mot atom-
vigten 351.8 svarar syreförlusten 11.896, och mot
atom vig ten 328.39, syreförlusten 12.030. De fun-

na, från hvarandra för mycket afvikande talen,

häriörde dels frän svårigheten att väga den re-

ducerade återstoden, som med största begärlighet

kondenserar gaser i sina porer, dels derifrån,

att vid den temperatur, h varvid reduktionen för-

siggår, silfveroxid smälter in i glaset och chrom-
syradt alkali tillika bildas. Metoden öfvergafs

derföre, och delta så mycket hellre, som fyra

enheter i tredje enheten af syreförlusten svara

mot en enhet i a tom vig ten, och således h varje

det minsta observationsfel yttrar ett för slort in-

flytande på hufvudresultatet.

Nu återstod endast att bestämma silfversal-

tets halt af chrom och silfver, den förra under

form af oxid, den sednare under form af chlor-

silfver. För detta ändamål inlades i en behöri-

gen turerad långhalsad glaskolt en viss mängd
chromsyrad silfveroxid, hvars vigt bestämdes ef-

ter torkning vid +100% hvarefter saltet öfver-

gjöts med en blandning af chlor vätesyra och al-

kohol. Chromsyrans reduktion försiggick nästan

ögonblickligen, jnen befordrades dock ytterligare,

för att undvika h varje halt af fri chlor i vät-

skan, genom ett dygns digestion, hvarefter en

grönblå lösning af chromchlorid erhölls, jemte

en fällning af chlorsilfver. Den förra afsifoncrades
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från den sednare, som genom förnyade pågjut-

ningar af välten, omskakning ocli afsifonering

lullkomliqt aflvätlades. För alt vid denna af-

sifonering och utt vattning förebygga h varje för-

lust, forfors der vid på följande säll: kol fvens

mynning förseddes med en, på tvenne slälleii

t^enomborrad koik; genom det ena af dess hål

nedföides till en viss punkt i vätskan det kor-

tare benet af en glassifun med fin kaliber; ge-

nom det andra infördes det ena benet af ett

kort, i rät vinkel böjdt glasrör, genoin hvilket

luft medelst blåsning inprässades i kolfven, till

dess sifonen var fylld, och således kunde af sig

sjelf uppfylla sitt ändamål. För att, sedan si-

fonen slutat verka, påfylla kolfven med vatten

utan att rubba apparaten, förenades det kortare,

nyss omnämda röret, med ett annat rätvinkligt

böjdt rör, b vars längre ben fördes genom korken

på en med vallen till hälften fylld flaska, djupt

under vattenj lan; genom samma kork gick äfven

ett kort, rätvinkligt böjdt rör, eenom hvilket

luft inprässades öfver vattnet i flaskan, till dess

en tillräcklig qvanlitet deraf öfvergått i kolfven,

hvarvid tillika iakttogs, att för h varje ny på-

gjutning litet mera vatten tillsattes än vid den
foregående. Det efter sju till åtta pågjutningar

fullkomligt ultvältade, men genom ljusels inver-

kan något mörknade chiorsilfret befuklades med
några droppar kungsvatten, och torkades på ett

mörkt ställe, så att det blef snöhvitt, samt smältes

derefler och vägdes med kolfven.

Den afsifoneiade lösningen af chiomchlorid
afdunstades jemte tvättvattnet till en ringa vo-

ium, blandades med ammoniak i öfverskott, af-

dunstades I i 11 torrhet och öfvergjöts med ko^

kände vatten, h varefter det afskiljda chromoxid-
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liydratet upptogs på filtrum, glödgades och väg-

des. Fiitrum var af det bästa Lessebo-papper,

vägdt, och vigteii af dess aska derefter beräknad.

Jag kan vid detta tillfälle icke underlåta att

fästa uppmärksamheten på den stora begärlighet,

h varmed glas, äfven en slät yta deraf, konden-
serar vatten ur luften. En fullkomligt torr och

öfver svafvelsyra afs vålnad glaskolf tilltager, un-

der de första o till 10 minuterna den tillbrin-

gar på vågskålen, i vigt med 4— 5 milligram och

derutöfver; h vårföre, då sådana vid en vägning

användas, de böra få slå på vågen till dess kon-

stanta vigtsresultater erhållas.

Vid fem på ofvan omtalade sätt utförda för-

sök erhöllos följande resullater. Det till försöken

I, II och III använda silfversaltet var framstäldt

vid olika tilUällen med kalisalt af olika kristalli-

sationer; till försöket IV var det utfäldt med
salpetersj^rad silfveroxid i öfverskolt. Till för-

söket V användes sur chrorasyrad silfveroxid i

temligen stora krislallnålar.

Silfversalt i Funnet
Clilorsilfver.

Funnen
Cliromoxid.gram.

I 4.668 4.027 1.0754

11 3.4568 2.98:^ 0.796

III 2.506 2.1605 0.577

IV 2.153 1.8555 0.4945

v 4.3335 2.8692 1.530

Från dessa dala kan cbromens atom vigt på

trenne olika sätt beräknas, nemlie:en l:o från för-

hållandet mellan qvanlilelerna af det använda

saltet och det funna chlorsilfret, vid h vilket be-
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läkningssätl emellertid observalionsfelen komma
att yttra sitt största inflytande, alldenstund den

chromsyrade sllfveroxidens atomvigt först måste

beräknas, och den fjerde siffran uti dess tal blir

den tredje i hufvud resultatets; 2:o af den an-

vända sal tq van ti te tens förhållande till den funna

chromoxiden, enligt asqvationen x = , hvari

X = chromoxidens halfva atom vigt, a = silfver-

saltets och h = chromoxidens qvantitet, samt c

= 1599.66 eller det tal, som, sammanlagdt med
chromoxidens halfva atom vigtstal, ger den chrom-
syrade silfveroxidens atom vigt; och 3:o från för-

hållandet mellan chlorsilfrets och chromoxidens
viglsqvantiteter. Det sista beräkningssättet ger

de sä väl sinsemellan som med medeltalet af

alla bäst öfverensstämmande talen.

Chromens atomv. beräknad från foi hållandet mellan

(Ag = 1349.66; Gl = 443.28).

Silfvcrsalt

och
Chiorsilfver.

Silfvcrsalt

och
Chromoxiil.

Chlorsilfve»

Medeltal,

j

och
CbroQioxid.

I . . . . 328.67 328.838 328.80 328.769

II . . . . 328.06 328.55 328.438 328.349

III . . . 330.00 328.49 328.836 329.108

IV . . . 330.75 326.956 327.827 328.511

v . . . . 329.155 327.437 328.049 328.217

Medeltal
,

329.327 328.054 328.388 328.59

Medium af dessa femton atom vigtstal är så-

ledes 328.59, som så föga afviker så väl från

328.39, h vilket i Årsber. 1845, p. 36, är upp-
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taget, som från 328.87"^'), hvilkel finnes upp-

taget i atom vigtstabeilerna i tredje delen af Ber-

ZELius' Lehibuch d. Chemie, femte upplagan, att

någon ändring i det sednare så mycket mindre
torde böra komma i fråga, som sieifva sättet för

atom vigtens bestämmande icke synes medgifva

någon särdeles säkerbet på första decimalen.

De fiåii försöket IV dragna resultaterna äro

visserligen så afvikantle både sinsemellan ocb från

de öfriga, att dem icke borde tilläggas lika vigt

med. de andra; men eburu deias borttagande

skulle gifva medeltalet for livarje series resnllater

ett vackraie utseende, bafva de dock på slut-

resultatet ett så ringa inflytande, att detta, om
de borttogus, endast skulle blifva 328.61 i stäl-

let för 3'}8.59.

For att om niöjligt finna orsaken till olik-

heten mellan dessa löisöks resultater och tlet,

som Frih. Berzelius vid sina försök erhållit, de-

komponerailes neutralt cbromsyradt kali med sal-

petersyrad blyoxid, b var vid bestämdes buru myc-
ket af det ena saltet som fordrades till det an-

dias fullständiga utfällning. Då blysaltet utfäll-

des med cbromsyradt kali, erhölls atumvigten i

ett försök under 323; då deiemot blysaltet sat-

tes till kalisaltet, erhölls alomvigten 342. 1 båda

fallen hade således en mindre qvantilet af det

fällande saltet åtgått, än S(jm svaratle mot atum-

vigten 328. Der vid inträffade tillika att, dä den

i det sednaie försöket erhållna fällningen upptogs

på filtrum och tvättades, tvättvattnet antog « ii

gul färg och innehöll chrumsvradt kali. Häraf

svnes att, åtminstone vid en viss koncenlraliofi*-

^ g>acl

*) Bör rätteligen vara 328.857 och är medeltalet af

329.327 och 328.388.
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grad hos saltlösningarna, en portion af någoldera

saltet utfälles, jemte den chromsyrade blyoxiden.

Då en myeket utspädd lösning af chrom-
svradt kali fälldes med en dylik af salpetersyrad

blyoxid, hade en fullkomlig utfalining, sAsoni det

sjMiles, eg t rum, då så mycket af blysaltet till-

kommit, som svarade mot atom v. 330.

Jag forsökte slutligen att bestämma huru

mycket chromsyrad blyuxid, son) kunde ei hållas

af en gifven mängd salpetei syrad blyoxid, och

använde dei vid mycket utspädda lösningar både

af blysaltet och kaiisaltet. Dervid eihöllos föl-

jande resulta I er:

I. Af 10.0365 gr. salpetersyrad blyoxid er-

höllos 9.7915 chromsyrad blyoxid eller 97.559

procent; chromens atoujvigt blir häraf 324.53.

[Pb = 1294.645; N = 175.06).

II. Af 7.899 gr. salpetersj^rad blyoxid er-

hölios 7.709 ebromsyrad blyoxid eller 97.594

j)rocfnt, svarande mot atomvigten 325.26.

Dessa resultatet-, hvilka något afvika fiån

dem, som blifvit härledda från silfversaltets ana-

lys, torde emellerlid icke förtjena så stort vits-

ojd som dessa, dels för de med sjelfva försökets

utförande förenade svårigheter, då en större qvan-
titet fällning måste uppsamlas ur en stor qvan-
titet vätska, och till vigten bestämmas genom
tvenne särskilta vägningar, af hvilka den ena

måste ske med det använda filtrum och den der-

på qvarsitlande portionen af fällningen; dels der-

före, att den chromsyrade blyoxiden troligen icke

är absolut olöslig i vatten , åtminstone kan ett

spår af chromsyradt kali finnas upplöst i vatten,

utan att vätskan märkbart grumlas vid tillsatsen

af blysalt.

K. y. Akacl Handl. 1845, 7





Om lietydelsen af teckuen

Sinaj, Cosa?, årcsino?, Arccoso;

i Analytisk Mathematik

;

af

E. G. BJÖRLING-
(Till Akademien inlemoad den 21 Maj i845).

°

Inledning*

Cåuchy har utdömt ur Analysen åtskilliga af åf-

vanskrefna tecken för vissa valörer af x och y
och Basen 6, nemligeii

cc^ för det fall att reela delen af x är negativ

och pä samma gång y annat än reel q vant.

med helt tals numerisk valör eller noll, ^

Log^(5c) för det fall, att reela delen af x är ne-

gativ, och dessutom för hvarje x i det fall

att reela delen af basen b är negativ,

Arcsin x )
^^^1 ^ „^ ^^^^ ^^^^ numeriskt >1.

Arccoso?
j

Såsom skäl för tecknets x^ utdömmande för

besagde fall uppgifves*) först den omständigheten

*) Gauciiy, Analyse algébr. och Exerc. de mathém. T. I

(1826) pag. 2. — På dessa båda ställen talas väl en-
dast om reelt y\ raen i tecknets utdömmande för

reeltjK ligger naturligtvis implicite förbadet att nyttja
xX äfven för imaginärt y\ såsom för öfrigt kan in-
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att ingen bland fle i expressionen innefat-

tade qvantiteler synes förtjena att framför de Öf-

riga deribland utmärkas med eget tecken, och föi"

det andra att man skulle blilVa nödsakad med-
gifva, att tecknet i ett visst specielt fall har

två h varannan motsägande betydelser, om man
tilläte sig att utur definitionen af {{x)y' deducera

definitionen af x-^ för x med negativ reei del på
samma sätt som för x med positiv reel del.

Såsom skäl för tecknels /(a?) och således äf-

ven tecknets Lo;?^(a?) — då basen b är reel och

positiv — uteslutande ur Analysen för det fall,

att leela delen af x är negativ, uppgifvas ''^)

samma båda omständigheter som nyss nämndes.

Hvarföre Cauchy funnit sig föranlåten att helt

och hållet utdöm ma tecknet Log^(£c) för h varje

x valör, då basen b har negativ reel del, det får

man vela i hans Leg. du Calc. Différentiel (hec. Kl) :

skälet är naturliotvis att finna deruti att teckneto

förut var utdömdt för det fall att b hade ne-

gativ reel del.

Orsaken, hvarföre Cauchy utdömt tecknens

Arcsino? och Arccusa: beijasfnande för reelt x som
är numeriskt >1, är följande. I sina Leq.diiCalc.

Différ. (Ler. XI) angifver han först de båda qvan-

titets-grupper , som innefattas i expiessiunerna

Arcsin((a;)) och Arccos((a:)). Derefter visar han,

att i hvardera gruppen tinnes en särskildt anmärk-
ningsvärd qvantitet, så länge som x är imaginär

= ct+/3V— 1 (ct och p reela, j3 icke =0), och som

ses deraf att Cauchy pA dot ställe (Lee. du Calc. Ditfer.

Lee. XI), der han detinierar betydelsen af x-^ föi

imaginärt y, ani^ifVi-r denna delinition endast for JC

med posith^ leel del.

*) Se nyss citer. ställe af GAVCH'r's Excrcises*
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för X— d reel och numer. ^1 reducerar sig till

Arcsinc6 och ArccosÄ: för dessa båda auiuärk-

niiigsvärda qvantiteter antager han beteckningarne

Arcsina? och Arccos^c. Oin man nu i dessa teckens

delinitioner , som hafva formen

Arcsina?=P±OV-l^
I

allteftersom ^ är positiv

Arccosir=P^±l3y~l j
eller negativ,

(P, P,, (?, O,, veeia)

sätter /3= 0; så reducera sig P och till Arcsinct

och iirccosct samt Q och till noll, då x suppo-

neras vara numeriskt ^ 1 ; men då ct supponeras

vara numer. >1, så hafva Q och hvar sin va-

lör som icke är noll: hvarpå följer interdiclet

ungefär så lydande: "Emedan sednare menibium
"i h vardera af de båda defiiiitions-eqvationerna i

*'detta fall icke är fullkomligt bestämdt, utan till-

"lägger h vardera af teckn{'n Arcsina:? och Arccosjr

"två särskilda (h varannan motsägande) betydelser;

"så bör man för detta fall afstå från be«[aonandet

"af dessa tecken." '•'")

Det har eniedlertid (som väl kändt är) sina stora

betänkligheter att, der icke så nödvändigt måste
ske, berofva Analjseii något enda af sina tecken.

*) Det bör icke lemnas oan märkt, att Cauchy på ett

föregående ställe (Anal. AJgebr. pag. 326 och 327) hade
upptagit ifrågavarande tecken Arcsinx och Arccos.r
till begagnande äfven för det fall, som nu är i fi åga.

Men den betydelse, han der tillerkänt dessa tecken
för ifrågavarande fall, befinnes vid närmare påseende
leda till motsägelser. Måhända var det just denna
omständighet, som i en sednare tid förledde den store

Geometein till sitt interdikt — vålladt för öfrigt (så-

som framdeles skall visa sig) af en lucka i raisönne-

men tet.
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Ändamålet med denna ii}3psats var iirsprungligeo

att ådagalägga obehöflio heten och således äfven

obehöiighelen af de åfvansagda utdömningarne.

För sådant ändamål blef emedlertid alldeles nöd-

vändigt att gå tillbaka ända till de första piinci-

perna af läran om imaginära qvantlteler, i h vilka

principer vår store föiegångare lemnat en ocli an-

nan lucka, som var af högsta vigt att fvlla, en

och annan obestämdhet som var af högsta vigt

att undanrödja '••), Och sålunda blef denna u{3p-

sals, för att tala utförligt, ett försök att systema-

tiskt framställa grunderna af läran om den analyti-

ska mathematikens avantiteter freeki och im.aginära)j

till den vidd åtminstone att den allmänna betydelsen af

åfvanskrefna tecken måtte varda fullkomligen bestämd.

Der vid bör framför allt märkas, att man
ingalunda har för afsigt att här föreslå nedrif-

vandet af det sedan CAUcnY's uppträdande med så

mycken omsorg uppbyggda, för att, sedan en split-

ter ny grundval åter blifvit lagd, derpå uppföra

en lika ny byggnad. Meningen är att med bi-

behållande af den Cauchv'ska bvij^naden, sådan

den står der till både grundval och inredning,

vidfoga ett stycke ny grund, för alt sedermera

möjligen derpå uppföra en till hufvudbyggningen
passande flygel, eller — egentligt att tala: den
rätta betj^delsen af ifråga varande tecken för de fall,

i hvilka Cauciiy medgifver deras begagnande, är äf-

ven i närvarande uppsats befunnen att vara just

den som Cauciiy tilldelat dem; men författaren har

funnit, att vid conseqvent genomfördt raisonne-

nient intet giltigt skäl förefinnes till deras ut-

*) Det är nemligen just till följe af dessa obestäjiidhe-

ter och luckor i raisonneuientet som Gauchy synes

hafva blifvit förledd till ifrågavarande utdöinningar.
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dömuiande i de fall, för h vilka Caucpiy föreslagit

deras bannljvSning ur Analysen, utan att raan

tvärtom har ganska betydliga fördelar af att ined

dessa tecken utmärka vissa qvantiteter äfven i

dessa fall.

Det blef således väl icke nödigt att bär an-

föra alla till ämnet börande raisonnemenler och

detaljer men likväl, till undvikande af afbrott i

sammanhanget, oundvikligt att på de flesta stäl-

len upptaga alla de vigtigare till saken hörande

resultater och formler — oaktadt de till en god

del öfverensstämma med de af Cauchys arbeten

redan kända — och framför allt angeläget att be-

stämd t enoncera, hvilka af Analysens definitioner och

lagar man antager såsom föregående , för att icke

löpa faia att genom de bestämningar, som här

göras, råka i motsägelse mot det i föregående delar

af Analysen fastställda '*•").

Bestämnijigen af tecknens

fTang^c, Cotic, Seccc, Cosec^ 1

lArctgic, Arccot^c, Arcseca?, A iccoseca?

j

betydelse föi' hvarje ccvalör (reel eller imaginär)

*) Dermed är naturligtvis icke sagdt, att efter f6'rf:s

förmenande det här anförda bör i den analytiska

mathematikens system förekomma just omedelbart
efter de delar deraf, hvilka liär antagas såsom före-

gående. Så t. ex. kan betydelsen af tecknet för
reelt y [x reel eller imaginär) fullständigt definieras,

utan att behöfva förutskicka någon del af läran om
infinita serier med reela termer — såsom ock i efter-

följande kap. I 5§:na 1 och 2 skett — ; men dermed
är icke sagdt att ju, äfven efter förf:s förmenande,
det i dessa båda §5 anförda bör i Analysens system
förekomma först efter nyssnämnda lära och således

just på den punkt, der Gauchy i sin Anal, Algél)r,

(Chap. VII) förlagt detta ämne.
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star visserligen i närmaste sammanhang med fö-

remålet för denna afhandling, och Cauchy's theori

för dessa 'Jonctions composees' påkallar högt vissa

modifikationer; men att här upptaga äfven detta

ämne, vore måhända att ofverskrida de för af-

handlingens vidd tillbörliga gränserna.

MA IP. I.

Om hetydeliieii af tecknet

(O

Betydelsen af detta tecken för h varje reei

valör af cc, då y är reel q vant. af helt tals nu-

merisk valör eller noll, äCvensom då i/ är näj^on

annan leel qvant. och x ell tal (positiv qvantitet)

,

förutsattes bekant.

För a!t för öfrigt bestänrit angifva, pähvil-

ken ståndpunkt af Analysen vi här supponera oss

stå, är nödigt tillkännagifva , att vi i de två för-

sta paragraferna af detta kapitel endast förutsätta

l:o) läran om de 4 räknesätten med reela qvan-

tileter samt om Tals positiva Köl ter och Potenser

(med reel exponent h \ iikeiisomhelst) och

2:o) elemenlerna af plana ti igonometrien , så-

dana de i CArcHY's Analijse Algébr. not. I pag.

425—4.-}5 samt "Préliminaires' [)ag. 11 — 13 finnas

fra mslälMa.

§.1.

Förberedande begrepp om Qvantifeter i allmänhet.

1. Med ''Reel q vant it et meua vi 'Tal 'positiv

qvant.J eller negativ qvantitet eller nolL'^ Med "()tY/;i-

titet i allmänhet'' eller '\inahjtisk qvantitef^ eller,
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helt koit, "Qvantitet" (ulan tillagdt epilhet) mena
vi h varje ullrjck af formen

(öt och ]3 leela q vant.);

cc kallas qvantiletens reela del, /3 coefficienten för V—

1

uti qvantiteten.

Hvarje qvantitet, i hvilken coeff. för V—

1

icke är noll, skall utmärkas med benämningen

imaginär qvantitet; h varemot det uttryck öt+pV— 1,

deruti cuelf. jS är =0, skall anses likahetydande

med uttrycket a och är således en reel qvantitet.

Begreppet "qvanlitets 3Iodyr är bekant.

definitionen på "lika stora qvantiteter'''' följer, att

l:o) lika stora qvantiteters modyler måste vara lik i

stora ocli 2:o) endast den qvantitet är =0, hvar'^

modyl är noll. Vi behöfva här endast nämna be-

greppen "Summa r ''Rest;' ''Produkt (Dignitet)" och

"Qvot" för att hafva angifvit betydelsen af tecknet

(1) eller [ct + liV~lY

för hvarje qvantitet x, då y är reel af helt tals nu-

merisk valör (=±m), nemligen

x'^= xxx..,.[m fa c t.) och a:;~"'=—

,

äfvensom då y är noll (åtminstone om x icke är

noll), *) nemligen

X^=:l,

) Hvad beträffar betydelsen af tecisnet 0-^ {f en upp-
gifven qvantitet, af h vilket slag den än raå vara),
så jnå här — till förebyggande af all villfarelse —
en gång för alla erinras, att som detta tecken aldrig
i Analysen förekommer annat än såsom tecken för

den gräns, b var ti 11 jcJ^ convergerar, då man låter den
för tillfället ifrågavarande qvantiteten x convergera
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2. Deraf alt h varje qvantitet ^t+jSV— 1 (mo-
djlen korlligen) kan representeras med

(2) ..... . p(cos9+V-lsine),

då 9 betyder en reel qvantitet, h vilken man be-

hagat utvälja, ibland dem hvilkas Sinus och Cos.

satisfiera vilkoren

|^sin3= /3,

följer att man

,

l:o) då a är positiv, kan till fArgumenf*) s antaga

h .
-

—

T= arctg— och således i stället för ct+jSV—

1

då sätta

(2') ^(cosT+V-lsinr),

2:o) då ÖL är negativ, kan till 0 antaga t + tt och

således i stället för ct+^V-l då sätta

(2") .p[cos(T+7r)4-V^sin(T+;7-)] eller

— ^
(cosr+V— Isinr)

,

och 3:o) då u är noll (och således qvantiteten af

formen pV— 1), kan i dess ställe sätta lika väl

TT

(2') som (2"), allenast man med r förstår ±— i

TT

förra fallet, men +— i det sednaie, allteftersom

/3 är positiv eller negativ. — Eqvalionerna

öt+pV— 1 = ±o(cosr+ V-lsinr)

.

indefinit mot noll, så komma vi ofverallt i det föl-

jande, der fråga är om tecknet .r' (åtminstone då y
icke bestämdt är 1), att löriitsätta att qvantiteten x
icke är noll: — såsom lor öfrigt skall på behöriga

ställen särskildt erinras.
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af 11 vilka den förra gäller, så ofta som et är po-

sitiv, och den sednare så ofta som a är negativ,

få således sägas båda fortfara att gälla äfven för u= 0,

med vilkor att med t då förstås den limes, mot hvil-

ken arctg— convergerar vid indefinit aftagande num-
u

mervalörer af ct, — eftersom, då ct convergerar

^ TT

mot noll från positiva hållet, just ±— äro de båda

/3

limites mot h vilka arctg— tenderar, allteftersom
ct>

/3 är positiv eller negativ, och eftersom då ct con-

vergerar mot noll från negativa hållet just +—

äro dessa limites.

Härutur följer, att — hvilka reela qvantite-

ter än CL och /3 må vara (åtminstone om icke båda

äro noll) — städse, då p är reel af helt tals num-
mervalör eller noll,

(4) . . . £C^=(Ä+i3V~17=^^(cosp9+V^sinp9),

der e betyder en reel qvant. hvilken man beha-

gat utvälja bland dem hvilkas sinus och cos. sa-

tisfiera (3) eller vilkoret

(5) . . . C4+/3V—l=:()(cos9+V-lsin9);

samt att man följaktligen kan säga, att, alltefter-

som CL är jpositiv eller negativ,

(40 . . . xP=={u+liV~iy==(±^)P{cospT+V~is\npT),

och att, då u är noll, båda eqvationerna gälla, med
vilkor att med r då förstås den limes, emot hvil-

Iken arctg— convergerar vid indefinit aftas^ande
ct ^ »

nummervalörer af ä, — således i den förra,
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men i den sednare, allteftersom /3 är positiv

eller negativ.

§.2.

Om Rötter och Potenser (med reel exponent

j

af en qvantitet hvilkensomhelst.

Obs. Den ifrågavarande qvautiteten suppo-
neras vara icke noll (se not. sid. 81).

1

1. Om man med ((c^+pV—l))'' ,
kortligen

((ic))" eller W^t menar det aJlmMnna uttryck som
i sig innefattar alla n:te-rölterna ur [n helt tal],

m
med ((^c))" det allmänna uttijck, som i si^

innefattar m:te-digniteten \jn helt tal] af hvarje

n:te-rot uv x, och
m

j

med ({x)) " menar ;

så finnes att, da fx kortligen betecknar en reel

m
qvant. af formen + eller ock — — [in och n hela

tal h vilkasomhtdst] , städse

(6) . . . ((a;)f=f''(co,s^5+V~lsin^5)((l)>",

då 9 betyder (som åfvan) och

(7) . . . ((l)f= cos2A>^±V3Isin2A>yr,

der k (helt tal eller noll) är till sin valör inde-

terminerad ; men om man successivt tilldelar 2A-

alla de jemna tals valörer (O inclusive), som fin-

nas mellan O och n (indus.), så kan man vara

viss att derigcnom i alla händelser erhålla alla

de valörer, hvaraf sednare memhrum (7) är ca-

pabelt.
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pabelt. Och om — (numeriska valören af ^a) är

ett oförkortligt bråk [m och n sinsemellan primi

och ?^>1], så äro dessa särskilda valörer till an-

talet n, — och i den händelsen

(8) . . ..((!))- •=((1))-=((1-))-

Icke en gåns[ den händelsen, att numeriska va-

lören af fx reducerar sig till helt tal, bringar eqv.

(6) och (7) ''en défaiU.'" För öfrigt är af (4) klart,

att i detta fall {{ccj)^ är =x^\ — Och om man slut«

ligen bestämmer sig att med tecknet ((^r))" — som
i det föregående af Analysen icke fått sig någon
betydelse tillerkänd —~ mena den expression, h var-

till sednare membrum (6) reducerar sig, då man
deri sätter ^= 0, således 1 =0)"; så får man
säga, att eqv. (6) och (7) gälla för hvarje reel och

ralionel qvantitet /m.

Hvad specielt beträffar positionen x——l, så

kan man, jemte den af (6) gifna

(9) . . . ((-l)f =(cos^;7+V~lsin^;7-X(l)f

,

begagna denna

(9') . =:Cos(2Å:^-t)^7r±V^sin(2/c+l>x

och deraf finna alla (de högst n) valörerna,

derigenom alt man successivt tilldelar 2k+l
alla de udda tals valörer Som finnas mellan

m
O och n (inclus.). Och om — (nummervalören

n
af /a) är ett oförkortligt bråk, så äro alla de
dervid erhållna n valörerna sinsemellan olika

och i den händelsen

(10) . . . .((-i)r^=(([-ir))^.
~ K. r. Akad. Handl 7845. 8
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Antager man nu för en livar af de i uLlrycket

{{30))^ — '*exponenten' ^ reel och rationel — inne-

fattade qvantiteter benämningen ''/m-potens af x'*

;

så bar man af eqv. (6) foljnnde anmärknins^svärda

lag: En qvantitets alla /x-potenser erhållas, då man
multiplicerar någon — hvilken man behagar välja —
ibland dem successivt med enhetens alla >jL-potenser

^

eller (som man kan säga) att valören af den all-

männa expi essionen {{xyj^ ei hålles, då mnn med
((1))'" miduplicerar en — hvilken man behagar

välja — ibland ^-potenserna af x.

2. I den allmänna eqv. (6) har man — som
sagdt är — sin frihet alt lill 9 antaga hvilken

nian vill ibland de reela qvantileter, hvilkas sinus

och COS. satisfiera eqv. (5). Eraed lertid är lör

det följande af särdeles vigt att nn fästa en när-

*) Hvarje enskildl par ^-potenser af ^ erhAlles, då man
i sednare njembrum (6) eller i

^"(cos^u9 +V—lsin/,f5)[cos2/r^<;T±V— lsin2^^^.T:]

tilldelar k en särskild valöj" — Låt Ä' vara en sådan

(hvilken man behagat iUvälja\ Jag påstår, att så väl

den ena som den andra af

Q'"icosfLQ +V— lsin^f5)[cos2Ä-7m±V— lsin2A'«7r]

skall, multiplicerad med ((1))'", gifva till resultat

Klai t deraf, att i stället för så vol den ena som den

andra af de båda

(cos^i 9 +V— 1 s i n iiis)[cos2k'iii7T ± V— 1 s i n 2Ä rr] {
1'

1

eller (som är detsam.ma) af de båda

^."(cos^^o ± 2Ä-7I:] + V^lsin//[o ± ^kn]) (I)/", neml. sam-
rua tecken för 2ÄTr i båda termei na

.

kan sältas

()"'cos/<9 -f-V - lsin«Q'(il);'" »

eftersom med Q menas en — hvilken man hehd^ar

välja — ibland de reela bågar, hvilkas sinus ocli

cosinus satisfiera (5).
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mare uppmärksamliet vid den form, som eqv. (6)

antager, dä man der ioförer r d. ä. Arctg—. —

Då CL är positiv och man således (§. 1) får till B

antaga r, antager (6) formen

(6') .... = p^(cos^r+V^sin^T)((l)f=
= ((fl))"(cos^T 4-

V— 1 s i n /xt) ;

men då cl är negativ och man således får till @

antaga t-^-tt:

(6") . . =p-"{cos^(T+;7>VlIsin^(T+;T)}((l)^^

= ^'"(cos^T+ sin^T)((- 1)f=
= ((-^))^(c0S/aT+V-lsin^T); —

och då ct är noll och man således får till Q an-

taga efter behag t eller T-\-7r (med det vilkor som
i §.1 nämndes), gäller (6') lika väl som (6"), med
vilkor att med r då förstås den Ii mes, mot h vil-

ken Arctg— convergerar vid indefmit aftagande
CL

TT , T
nummervalörer af ce, — således ±— i (6^) och -

i (6"), allteftersom p är positiv eller negativ.

För att erhålla alla de särskilda valörer, som
i h varje memhrum af (6') och (6") innefattas, be-

höfver man allenast (som sagd t är) låta 2k uti

(7) .... {{l)f==cös2k/ji7r±V~lsm2kfx7r

success. betyda alla de jemna tal (O indus.), som
finnas mellan O och nämnaren i numraervalören
af ^ (indus.), samt 2k-^l uti

(9') . . . ((-l))'^= cos(2^+l)A^;r±Virisin(2Ä;+l)^;7-

success. betyda alla de udda tal som finnas mel-
lan samma gränser.
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3. Om Principal-pofenser, — En ibland ^-po-

tenserna af x skall framför de öfi iga utmärkas

med tecknet (x)^ eller x^. För att finna hvilJcen,

är nödvändigt att först erinra sig, b vilken bety-

delse i det föregående af Analysen blifvit tiller-

känd detta tecken i förut upptagna enskilda fall.

Dessa fall äro

l:o) då X är ett Tat: i b vilket fall med x^^ är

utmärkt det tal som är ^-potens af x,

2:o) då, bvilken qvant. än x må vara, /m är af

belt tals numerisk valör eller noll: i hvilket fall

för positivt CL gällde éqvationen

(11) .... a:)''*=^'"(cos^T+V^sin^T),

pr negativt cc éqvationen

(11'). . .iC^= ^^(cos^[T+^]+V^sin^[T+;r])=
= ^^(cos^T+ sin^T)(-

1
)"

=

= (—^)^(cos^T+V— lsin/>tT),

nemligeii

(_l)^=cos^7r+V— lsin^;r,

ocb, då cc är noll, den ena éqvationen lika väl

som den andra, med vilkor (som närandes) , alltså

kort sagd

t

(11") . . . (/3V^)^=(V/37Xcos^±V^sin^

allteftersom p är positiv eller negativ.

Som nu detta för x med ickenegativ reel del

statuerade innefattas i vilkoret

(12) . . , . iC'**= ^'"(cos^T+V—Isin^r) , der med t för-

stås, då är noll, ±—- allleflersom

/3 är positiv eller negativ;

så är klart att man, för att erbålla en delin i tion
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på (för X med tcke-negativ reel del) passande

för hvarje reel t och rationell ^, är heräitigad att

dertill antaga (12).

Och som man för x med negativ reel del en-

dast är bunden af (11'), så är man tydligen be-

rättigad att för detta fall såsom allmän bestäm-

ning för betydelsen af iC'"^ antaga denna (11') , som
enligt 2:a membrum i (ö") är den ^a-potens af x
som svarar mot positionen k=0 uti (7), — lika-

som ock (12) enligt (6') för x med ickenegativ

reel del.

Det är dessa ^-potenser af x som skola kal-

las dess principala /uL-potenser eller principalvalörerna

af ((x)j^ i de båda fallen att l:o) cl är ickenega-

tiv och 2:o) ct är negativ. Man har således för

hvarje reel t och rationelt

(13) \ -
I(— 1 = cos^7r+V— 1 si n/^TT

,

och i allmänhet, allteftersom cl är ickenegativ eller

negativ

,

(14) .... a;^=(±^)^(cos^T+V^sin/^T),

nemligen

(15) . . .(-^)'^=p^(-l)^= ^^(cos/.^+V^sin^;r),

med vilkor att, då cl (i förra fallet) är noll, med

T förstås den limes mot h vilken Arcto;— tenderar

vid indefinit aftagande nummervalörer af et, —--

således ±— allteftersom /3 är positiv eller negativ,

kort sagd t:

(16) . . . (/3V::i)^=(V/3y(cos^^±V~lsin^)

allteftérsom /3 är positiv eller negativ. —
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Å.nmärhning. Det både varit önskligt att man liMr,

vid fråga om reelt och rationelt ^ hvilkelsom-

helst, hade kunnat säga om på samma sätt

som åfvan, då fråga var om af helt tals

nummer valör eller noll, att nem ligen de båda

(14) gälla, allteftersom ct är positiv eller ne-

gativ, samt för ä=0 den ena lika väl som den

andra med vilkor (som åfvan) att med r i detta

j3

fall förstods den iimes, mot b vilken Arctsj—
Ä

convergerar vid indefinit aftag. nummer valörer

TT , TT
.

af således ±-- i den öfra (14) och i den

nedra, allteftersom /3 är positiv eller negativ.

Men i sådant fall skulle man hafva begått den
oförsigtigbeten att, för negativt /3, med samma

tecken (/bV— 1)^^ utmärka två qvantiteter

och

(_Vpy(cos^+V~lsin^j) cl. ä.

som äro sinsemellan olika för b varje ^ utom
det speciela fall, som förut var afbandladt,

nemb då var af helt tals nummervalör el-

ler nolb

Men då således åfvan yttrade önskan icke

står att vinna, i ihy att de båda med cc" eller

(ct+pV— 1)^* menade expressionerna (14) con-

vergcra vid indefinit aftagande nummervalörer
af ot mot bvar sin särskilda limes, åtiuinstone

då p är negativ; skulle icke måhända vara
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tjenligast att liär (likasom dä fråga var om
0-^' i noten pä sid. 81) helt enkelt statuera, att

tecknet (/3V-S)"^ aldrig skall begagnas i Ana-

lysen annat än såsom tecken för den gräns,

mot hvilken ct>" d. ä. (i:4+i3V— 1)" convergerar,

då man låter den för tillfället ifrågavarande

imaginära qvantitetens x reela del convergera

indefinit mot noll? I sådant fall kunde man
ifrån nu dispensera sig från allt behof att i det

följande särskildt orda om tecknet (pV— 1)". —
Men nej! uttrycket pV— 1 förekommer som of-

tast i Analysen såsom en isolerad eller sjelf-

ständig qvantitet (icke då såsom gräns, mot

hvilken det ena eller andra slaget öt + pV—

1

convergerar vid indefinit afta^ande nummer-
valörer af ä): hvadan det är lika angeläget att

fixera begreppet "principcd-potens af (^V—f eller

betydelsen af tecknet (pV— 1)" som betydelsen

af tecknet {ci+(iV—iy för positivt och negativt ä.

Då nu här åfvan denna bestämnino: skulle

försiggå — resultatet blef eqv. (16) — , var man
på förhand endast bunden af bestämningen (11")

för ^ af helt tals nummervalör eller noll. Det
blef då helt naturligt att utsträcka denna eqva-

tions (ir') giltighet till hvarje reelt och ra-

tionelt ^, så mycket heldre som man derige-

nom tillika vann den fördelen att få åtmin-
stone den ena af eqvationerna (14) nemligen

(^*+/3Vn)"= ^'"(cos^T+y^ sin/>cT)

gällande icke blott för positivt ct, utan ock till

och med ct= 0.

(Se härom vidare not. I vid Afhaudl:å slut).
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Af (&) och (6") jeraförda med (14) inses, alt

i alla händelser

(17) (W)"=^''((i)r,

il vilket för öfrigt redan förut var kändt af den
i slutet af föieg. N:o 1 anförda lagen.

Och af (14) är klart att, då a är negativ, alltid

(18) x" = {-x)f(~l)f',

men icke alltid eljest.

Nota.

För den händelse, att "exponenten" /m är ett

1
bråk med 1 till täljare (^=— , n helt tal), skall

n
1

ifrågavarande principal-valör cc» ock tecknas med

Vx och kallas principal-roten af n:te graden ur x.

Att vi genom denna bestämning af tecknets

Vx betydelse, nemligen
n, _L
Va? = a?" ,

ingalunda råka i collision med hvad. i det före-

gående är statueradt om detla tecken (neml. för

= ett 7a/ och a?= — 1), är jDåta^ligt af eqv. (14)

och (15). Principal-roten ur ett Tal är uppenbar-

ligen just den, som i elemenleina blifvit kallad

"positiva roten ur talet.''

4. Häl med är nu betydelse tilldelad tecknet

j>",

ehvad qvantitct än x må vara, för hvarje reelt

och rationelt ^. För irrationclt fx är i det före-

gående af Analysen ingen betydelse tilldelad detla

tecken, utom i det speciela fall att /3 = O och a

positiv. Vi kunna således, utan våda för colli-
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sion med nåoot förut statiieradt, antaoa tecknet x'^

äfveii i detta fall (/x ii iationel) såsom likabety-

dande med det 2:a membrum af (11) och (11')

— eller af (14)— , eftersom genom denna antag-

ning eqv. (11) blir identisk för /3=0. Och sålunda

är nu betydelsen af tecknet

(1)

bestämd för hvarje reelt y,

I sammanhang härmed inses, att naturligtvis

ingenting är som hindrar att utsträcka eqvatio-

nens (6) och således äfven eqvationernas (6') och

(6'') giltighet äfven till nu ifrågavarande fall (^ ir-

rationel), — eftersom tecknet ((a?)/^ för detta fall

ingenstädes i det föreg. af Analysen fått sig någon
betydelse tilldelad.

Benämningarne Potens och Principal-potens må
äfven härvid bibehållas.

Och om vi nu på ett ställe sammanfatta allt

det hufvudsakliga , som i det föreg. blifvit om
qvantiteters potenser statueradt; så erhålles föl-

jande

Theorem.

Om x= ct+I^V—l är en qvant. hvilkensomhelst (icke

noll, åtminstone), cc och p reela,

p reel af helt tals numerisk valör eller noll,

fx reel hvilkensomhelst,

^
modylen =Va^+/3^,

6 reel, hvilken man behagat välja, ibland dem
hvilkas cos. och sin. satisfera eqvationen (5)

,

T =Arcte--;
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så är alltid

(I) .... eller (o[coss+V^sin5])^=
= f(cospS+V— 1 sinp5)

,

(TT) . . . eller ((o[cos5+Vl4sin5]^)'" =

= o-"(cos^9+V^sin^5X(l))"=
= ((:)f(cos^5+V~lsin^$);

och äfvenledes alltid, allteftersom a är positiv eller

negativ,

(III) . . . a:^'= (±p[cosT+V^lsinT])^=
= {±oy{cospT+y—ishipr)

,

(IV) . . , ((x))"=:((±p[cosT+V~lsinT]))" =
=

((± o))"cos^r+V- 1 s i n,aT)

,

och för ct— 0 han så väl öfra som nedra tecknet be-

gagnas, med vilkor att m,ed t då förstås den limes

,

emot hvilken Arctg— convergerar vid indefinit afta-

TT

gande nummervalörer af ct , — således +— , då öfra

tecknet begagnas, men +— då det nedra, allteftersom

/3 'år positiv eller negativ;

vidare är städse

(V) . . . . x" = (±o[cosT+V^sin7])"=
= (±j)"(cos/xT+V-lsin,ur),

med förbehåll att öfra tecknet begagnas, då a är po-

sitiv eller noll '

t h vilket sednare fall med t förstås

TT

limites ±~-, allteftersom /3 är positiv eller negaliv .

och det nedra tecknet då cc är negativ:
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nemligen

(vi) ....((o)r=Aai)r,

(vii) ...((-e)r=(-er((i)r=A(-i)A

samt

(IX) ([x))f^= xf-\(\))^: så att en qvantitets alla

/uL-potenser kunna erhållas, derigenom

att dess principala /m-potens successivt

multipliceras med enhetens alla /uL-po-

tenser

;

och slutligen, då ct är negativ,

(X) x^'^{-xf{-\f. —
För öfrigt ihågkommes, att

(XI) . . . ((l))^= cos2Å>7r±V~lsin2Å>9r,

(XIT)..((-1))^= (-1)"((1))^=_
= (cos^;r+V-1 si n /ultt) ((

t
))'"

,

(Xir) =cos{2Hiy7r±V~Um{2Ul)^7r,

der k (indetermineradj betyder ''helt tal ellernoW*; —
m

vidare: att när }x är rationel =+ eller (m och
n

n hela tal), så är man viss att hafva erhållit alla

(de högst n) särskilda valörerna af ((1))^ ur sednare

membrum (XI) och af ((—1))" ur sednare membrum
(XW), då man låtit i det förra af dessa båda 2k
success, betyda alla de jemna tal (O indus.) och idet

sednare 2/^+1 successivt betyda alla de udda tal, som

m
finnas mellan O och n (inclusive) ; — samt att när —

n

är ett oförkortligt bråk (m och n sinsemellan primi,

n>lj, så äro hvardera expressionens särskilda valörer
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iill antalet just n, och i samma händelse

(XIII) ((1))*^=((1))-^,

(XIV) . . . . ((-1))- "=(([-!]'")) v

C oroll ar tu m.

Om reela qvantifeters Rötter. — Enligt vart theo-

rem har hvarje qvantitet , reel eller imaginär, lika

många särskilda rötter af en uppgifven grad, som
gradnummern (index) utvisar; hvarjemte (IX) ut-

visar, alt alla dess rötter af n:te graden (n helt

tal) kunna erhållas, derigenom att qvantitetens

principal-rot af denna grad multipliceras success.

med enhetens alla n:te rötter. Och således, om
A är ett Tal, är

(IX)
• • • Lch „_ , „_

[ r--i=((i))~.v-A,
.

såsom ock redan (Yl) och (VII) utvisade.

Och vill man h;ifva båda uttryckta i VA (d. ä.

principal-roten ur q\antitetens nummervalör A
eller, som man plägar kalla den, Arifhmetiska ro-

ten nr A eller det Tal. som är /i:te-rot ur A); så

gifva (VI) och (VII)

(,XT . . . L,
*-((')F.v-.;.

( \^_A=((_1))«.VM,

som kunna utsägas sålunda: Reel qvantitets alla

n:te-rötter kunna eihållas, derigenom att Arith-

motiska t?:te-rotcn ur qvanlitelons numer, valör

success. multipliceras med alla n:te-rölterDa ur den

positi va
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positiva eller negativa enheten, allteftersom qvan-

titeten sjelf är positiv eller negativ. — Det är för

öfrigt ur dessa som man finner, att ibland alla
n

n:te-rötterna ur ett To/ A blott en enda neml. VA
är reel, då n är udda, men två neml. ±VA då

n är jemnt: samt alt ibland n:te-i ötterna ur en
n

negativ qvantitet {—A^ är en enda reel —— yA, då

n är udda, men ingen då n är jemnt.

Nota. Man mäike, att aldiig y—A är —— yA
(då n är>l): den förra, principalroten

ur —A, är alltid imaginär, nemligen

« n . n n 7f . 'Tf \
(X') . . . V-A- VA.V- 1 = VA.(cos-+V- 1 s i n-

]

;

n n J
den sed na re alltid reel ••^).

*) Det kan vid flygtigt påseende förekomma stötande

alt icke såsom principal-rot (d. ä. med det enkla y)
utmärka den reela roten, då sådan finnes, ur negativ

qvantitet: med andra ord, att man icke till princi-

pai-potens x^^ antagit den ibland ^it-potenserna för Jt:

med negativ reel del, som reducerar sig till reel form

1 .

, för reel t x och då a är af formen — , n udda [för
n

n
jemnt n är ju ingen af de i

—A innefattade reel]. —
Meu som alla ^i-potenserna af x med negativ reel

del innefattas uti

((ar)>"=(3."(cos,ur + V-lsinar)[cos(2Ä+ l)^7r4:V-lsin(2/x+ l)/f7i],

så är klart, att nyssnämnde stötesten endast skulle

kunna undvikas, derigenon) att nian till x^ utvalde
den, hvars + har helt tals numerisk valör, då
sådant kan inträffa. Och som sådant 1k-\-\. alldeles

icke finnes annat än i det speciela fal!, att /i är ra-
tioncL och af en numer, valör, hvars nämnaie är ett

udda helt tal; så har man tydligen intet annat val

Ä'. V. Akad. Handl i845. 9
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5. Principal-potensers vigtigaste egenskaper. —
Då X, x^, x^,..,.x^ betyda qvantiteter h vilka-

somhelst och p, p^, Pa'""?^ ^'^^^^ qvant. h vilkas

numer, valörer äro hela lal eller null; så är lätt

att af eqv. (I) i föi egående theurem deducera så-

som allmängiltiga följande lagar (h vilka från ele-

menterna äiu bekanta såsum gällande för Tal

än att antingen fixera för tecknet xf^ flere särskilda

betydelser, svarande mot särskilda ^-valörer [hvil-

ket verkligen skulle i sin mån kunna förleda till di^t

orådet att med Gaughy helt och hållet utdömina teck-

net för X med negativ reel del j , eller ock att,

med åsidosättande af det skenbart stötande i åtgär-

den, fixera betydelsen af så som här skett. Valet

är snart trätfudt, då man besinnar fördelen af att

hafva sin bestämning sådan, alt den håller stånd för

hvarje reel ja! ock imaginär valör af ^f. Dertill kom-
mer ännu ett annat liögst vigtigt men allt hitintills

lörbiscdt skäl, hvars halt it)ses af de i mom. 2:o),

3:o) och 4:o) i ^. 5 angifna lagarne, h vilka antyda
det öfverra^ikande consfanta sambandet emellan de
qvanlitets-slag, som ]i'dr blifvit utmärkta med jf" (ja!

j^^-\-v\/—i^^ och Ix — vare sig alt x har negativ reel

del eller ej. Af detta samband inses bland annat,

att som man löii^äfves söker ibland de uti l\[x^) inne-

fattade qvantiteter na någon reel att utmärka med Ix

(då X har negativ reel del), så kan man ock \ id

utväljandet af a"'" ibland alla de ((.r)V' skäligen lemna
ä sido den considerationen, att tillfdllia,tvis för en

sjjeciel ^/-valör vissa ibland de motsvarande (^jr^'" re-

ducera sig till reela qvanlitcters form. I motsatt fall

skulle ock tydligen ifrågavarande samband blifva

omintetii;jordl tillika med de nyssnämnda deraf bero-

ende högst inflytelserika lagarne.

INIan kan för öfrigl med fog säga, alt den reela

//:lv--rolen ur — ./ verkligen fått sig behörig ulinär-

kelse tillerkänd genom It cknet — y A>
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ar.ar'.ar' ^''"=cr''+'''+''^+ och —= x''--''
af

och således

^.x^f,x/ x/={xxx^ xj sanit ^=f ~1
J

Men de gälla icke, annat än med vissa förbehåll,

för de händelser då exponenterna supponeras vara

reela qvant. jx, fx^, fx^, hvilkasomhelst (ehuru

de äfven i dessa händelser, såsom bekant är, gälla

för Tal X, x^
,
x^,,,.,x^,

l:o)

Eqmtionen

(19) . . . . J^-aS"'.^-- x''-= a;'"+'''+'''+

fäller dock alltid, och således äfven éqvationen

(20) $ =

och specielt éqvationen

m ^
Bevis. Ty då reela delen af x är ickenegativ,

så gifver (V)

xV^ oT^^f^^^'' +^>os(^+^,+ +^Jr-f

+V-lsin(^+^^+ +/ajT}

-— Jy ,

Och dä reela delen af x är negativ, sä gifver (V)
i förening med (VIII)

x^»=j''+'*'+ +''''{cos(^+^,+ +M„)r +

+V-Isin(M+^.+...+^>}.(-l)''(-l)'''...(-lf»,
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d. ä. emedan tydligen ' är

= +^renl. (13),

2:o)

Eqvationen

(21) ........ (a^")^'=a)^^'

gäller (för livarje och /ulJ åtminstone så ofta som
reela delen af x är ickenegativ och derjemte produc-

TT

ten /xT är begränsad af +— (då med r förstås, sorn

vanligt).

Bevis. Ty i delta fall (reela delen af o; icke-

negativ) är enligt (V)

= ^^'(cos,aT+V- 1 s i n^t) ,

och vidare, emedan nu var begränsad af+ —

,

äfvenledes enligt (V)

(^C'")^'"=p^^'(cos^^,T+V^sinAt^ j)=a?^^'. - H.S.B.

Den gäller ock, så ofta som reela delen af x är

negativ och derjemte prodticten /ll^t+ttj är begränsad

TT

af ±—-. — Tj eiiitdcm reela delen af x är negativ,

så är enligt (Vj och (VIII)

iC'''==^^[cos^(T+77-)+V-lsin^(T+^)];

och som nu }x{t-\-7t) var begränsad af , så äi

enligt (V)

(x.")^ '
= ' [cos^au

,

(T+7r)+V~l si n u,u
,

{t^tt)]
,

som ock i detta fall (reela delen af x negativ") är

valören af x"'"-, enligt (V) och (VIII). - S. 5.
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I h vilka fal i för öfrigt eqv. (21) är giltig

eller ej (för hvarje reel /u,- och ^t^-valöi), är icke

nödigt att här utsätta: det kan vid hvarje sär-

skildt tillfälle, då så behöfves, undersökas. För
öfrigt skall i efterföljande §. 4 (sid. 113) angifvas

ett allmännare kännetecken på de fall, då den är

giltig. •— Samma gäller om eqvationen

(22) ....... {xf^f' ^{x^^^f

,

h vilken (enligt det njss visade) tydligen gäller

4:o) då reda delen af x är ickenegativ samt både ^xr

TT

och fjL^T äro begränsade af ^:o) dä reela delen
/Cl

af X är negativ samt både ix(r-\-7r) och /j.^(T+7rJ äro

begränsade af ±— .
~

Eqvationen

(23) . . . .
x^^x^f' ^„^=(^^, ^nT

gäller (för hvarje /ul) åtminstone så ofta som ixela

delarne af x, x^,.,».x^ äro ickenegativa och derjemte

summan

(24) . . . T+r, + -r,

TT

är begränsad af +—•: — der nemiigen

T=Arctg-, = Aretg^ T^-=Arctg^,

och '

^= flt4-/3V-l, iC^= Ä^4-,3,V-l, a?^=^^+,Q^V-l.

Bevis. Ty då reela delarna af samtlige x,x^

äro ickenegativa och således (om ^, , p„ be-

teckna raodjderna)
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X—
^
(cosT+V— 1 siiir), a? ^ = ^ ,

(coST
^
+V— 1 si nrJ

.

ic„= p„(cosT„+V— 1 s i nrJ

;

så är enligt eqv. (V)

^^^^^ ^/= (s^Pt • • • • eJ{cös^<i+^ .+•••• +^J

+

+V-lsin^(T+T^+ . . +^„)}>

d. ä. —(xx^,..,x^y^, eftersuni summan (24)

TT

var begränsad af ±— . — H. S. 5.

Hvad beträffar det speciela fallet

(23') x^x/' = {xxj,

så ä!- tydligt, att det äfvan utsatta vilk'jret är

satisfieradt, så ofta som, jemte det att reela delarne

af X och x^ ära ickenegativa , reela delen af sje/fva

xx^ är ickenegativ
"^J.
— Ett anmärknings\ ärdt fall

dessutom, i hvilket(23') gäller, är då reela delen af

X är positiv och x^= — f: då är neniiigen, enl. (X),

(23") x-'\{-^iy'={-xy, —
1 hvilka fall för öfrigt eqv. (23) äi* giltig elkr

ej (för hvarje reel /u,- valör), behöfver ej här ut-

sättas; det kan i hvarje säiskildt Fall, då så be-

höfves, undersökas. För öfrigt skall i efterföljande

§. 4 (sitl. 115) angifvas ett allmännare kännetec-

ken på de full, da den är giltig. —

*) Då //läste jii neiiil. r + T, nödvändigt vara begränsad

TT
af db — j tTlersom ingen båge uiom dessa gränsei- fin-

ne> som, utgörande summan nf trd t och begrän-

snde af i 7^ »
ickeiiegaliv Cosinus.



103

4:o)

Eqvationen

gäller (för hvarje fx) åtminstone så ofta som reela

X
delarne af så väl x och x^ som af qvoten — äro

X

ichenegativa. Ty i delta fall ar, enligt (23'),

^/x \^

X

Häraf följer, att eqvationen

/ 1 \" 1

(25') . . . l—\ = — och således = j;-^ enligt (20')

,

.gäller (för hvarje fx) , så ofta som reela delen af x
är ickenegativ —- Deieniot gäller den icke, då reela

delen af x är negativ (annat än då fj.
är af helt

tals num. valör eller noll): ty i detta fall är

"^^•^
d?-^^= (_a;)-^(_l)-^, enligt (X),

= —^ (—1)~^, eftersom här-ic

har positiv reel del ; men (—1/^ och (—1)""^

äro lika, endast då sin^;r är =0. —

§• 3.

Om betydelsen af tecknet (A ett Tal)

för hvarje valör af y.

inmärkmng. — Såsom föregående delar af Analyseo
antaga vi nu, jerate det hittills anförda i

denna Afhandling, l:o) läran om Tals log-



arithmer (reela) och eiementerna af läran om
convergerande serier med reela termer enligt

Cauchy's framställning deraf i sin Anal. Algébr.

Chap. VI— [således, i få ord sagdt, det huf-

vudsakliga af Cauchys Anal. Algébr. Chap. 1—VI'j —

•

med tillägg af functionernas Sina: och Cosx
utveckling efter digniteterna af x (reel) *)

,

och 2:o) samma verks Chap. VIII §§. 1 — 4 -•)

samt af Chap. IX (om sei ier med imaginära

termer) endast till pag. 289 orden "Ce/a pose

si ron' &c. ••'-••••).

*) Som bekant är, uppskjuter Gauchy deductionen häraf

ända till läran om serier med imaginära termer och
deras summering. Vore sådant iippskof nödvändigt,

så skulle man ock vara nödsakad att med Cåuchy
uppskjuta definieringen af öfriga i närvarande Afhand-
liugs titel upptagna tecken {x-^ i sin fulla allmänlig-

het, o. öfr.) och discussionen af deras egenskaper,

till dess de efter pag. 289 i 2 Chap. IX upptagna
delar äfvensom den dervid förutsatta 5 af Chap.
yUl {Jnalj^se ^Igcbr.) blifvit föi-edragna. •— Men nu
låter deductionen af functionernas Sinx och Cosj:

utveckling för reelt x ganska väl verkställa sig på
grund af Problemet pag. 114 Anal. Algébr. [att här

upptaga lid och rum dermed, vore olämpligt]: hvar-
för{3 vi ock hänföra detta ämne under Chap. VI af

Anal. Algébr. och kunna derigenom nu omedelbart
fortgå till här ifrågavarande teckens (av^

,
Log^^o:),

Sinj:, <5cc.) fullständiga deliniering.

**) Dock är påtagligt, att vi förutsätla det i §. 1 pag.

243—246 anförda utbytt mot det nyss i vår §. 2

N:o 5 upptaona.

livad beträffar det derefter följande af 5- 2 (sum-
mering af åtskilliga serier med imaginära termer'

och den dervid förutsatta 5 af Chap. VIH, så är

icke allenast — såsom sades — dessa delars känne-

dom alldeles icke nödvändig för dcfiniering och dis-

cussion af här ifrågavarande teck«'n , ulan derjem-e

saknas icke stora skäl för den opinion att de icke i

Analysens system bÖra föredragas förrän efter nyss-

nämnda discussions fulländning.
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I det föreslående af Analysen är betydelse

gifven åt tecknet

(1) ^^
hvilken qvantitet (leel eller imaginär) man än

må låta x betyda, allenast y är reel. — Återstår

att finna, hvilken betydelse man lämpligen bör

tilldela detta tecken för det allmänna fallet att

exponenten y är en qvantilet b vilkensombel>t

=^+^V— 1 (/«- och v reela). Vi skola härvid gå

samma väg, som i det föregående af Analysen har

blifvit följd vid bestämningen af tecknets o?^ be-

tydelse för reelt y, och således först bestämma

tecknets ' ^ betydelse för det fall, att x är

ett Tal =A, kortligen betydelsen af tecknet

(26) ,i^+''V^ eller A^. -

Man finner sig (som bekant är) både berätti-

gad och af analogi föranlåten alt statuera, för

h varje valör,

(y^Af (ylAY ,

och således specielt (då e betyder Neperska sy-

stémets bas)

(27,....^=ufil.j^.&c.

och följaktligen har man städse förhvarje j/-valör

(28) i'^=/'^. —
Af den här.if följande eqvationens

(29) /./'=e''+-^'
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ucti (len allmännares

(30) . . . A^.A^ ' A^"=A^ '^^''^ "" '^^'^

giltighet för livarje (leei eller imaginär) valör af

y , y^, y^^
härledes, på grund af functionernas

Sina? och Cosx de v^eloppering for reelt x, det välbe-

kanta uttrycket under finitrorni förA'"^*'^ ^, neml.

(31) . . . e^"^''^"^= /(cost'+V^sinj/)

och

(32) . . , i^^^^~'= A^(cos[,//A]+V~isin[v/A]);

hvaraf vidare tydligen inses att städse, dä

A, A^ , A^ äro Tal,

(33) . . .
Ay.A^r A/={AA^ i,/,

h V il ken valör än må tilldelas y. — •

Nota.

Deraf att eqv. (31) gifver, för hvai je reelt 5,

e^^~^= cos9+V— lsin9 •

är det som man, i stället för eqvationerna i llieo-

remet §. 2, kan begagna följande kortare och så-

som sådaria i de flesta fall mera användbara:

(34) . . .af eller (J^^J=fe'"^~

,

(36) . . . ((X))" eller ((,/^^)/' = /e"^^'^(_(l))"=

=((»))"e''^^-\

och, allteffcrsom cl är positiv eller negativ,

(34') /=(±/^^y'= (±:)'7'^^,

(35') . . . ((x))"=((±o/V^))''=((±o))''e'"^-.
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samt för a— O det öfra eller nedra tecknet efter

behag (med det vanliga förbehållet); — vidare ^

alltefteisuni cl är ickenegativ eller negativ, pria-

cipal-polensen

(36) . , . x''^{±^e'^~J^.{±ofr^';

samt

(37) . . . ((l))''=e±'*'"''*^^ och

((_l))'*==(_I)''((l))'*=e±'''+'^''^,

(38) . . . (-l)'"=/'^^=(e'''*^^/. -

§. 4.

1. Jnnan vi öfveigå till bestämning af be-

tydelse för tecknet (i) i sin fulla allmänlighet

(d. ä. sådan som passar föj- h varje cc- och ^/-valöv)

,

är nödigt att förutskicka den med föregående pa-

ragraf nära samnuinhängande läran

Om qvantiteters naturliga logarithmer.

P roll em. Att finna alla de qvantiteter z som sa-

tisfiera vilkoret

(39) e^= ^ + pV^,
(e bet. naturl. logarilhin-syslemels bas, a och /3

reela qvant.) eller, som är detsamma, då p be-

tecknar modylen Vct^4-/3^, 9 en reel qvant. (h vil-

ken man behagat välja) ihbmd dem hvilkas cos.

och sin. salisfiera (5):

Att finna alla de qvant iteter z som satisfera vilkoret

(.)9') e^= ()(cos9+V-lsin9). —
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Hvarje sådan qvantilet (om den tinnes) må-

ste vara af formen u+vV--l {ii och v reela) och

enligt problemets ly^lelse

e =,o(cjS5+y-lsin5),

a. ä.

e''(cosi^-l-V— lsinr)= c(cos5+V-lsin$),

eller

|e"= ^o, och således u— h^^

f-t-O) .... 'i

'

ar lormen S±2k7r, —
Af den föira eqv. (40) inses först, att om den

framställda qvaiit. ct+pV— 1 är noll, så finnes ingen

(ändlig) qvant. z som satisferar problemet. — Men
t hvarje annat fall satisfieras verkligen prohlemel
— såsom lätteligen pröfvas — af hvarje i expres-

si<jnen

(4'1) z= h+{s±2k7r)V^

inbegripen qvantitet (h\ilket helt tal, Oinclusive,

man än må låta k betyda). —
En hvar af de qvant:r soqi salisfiera (39)

,

skall kallas "en e-logar ithm (iih-t-n naturlig logarifhm

för ct+,3V— 1" •'"): och det allmänna ultrvck, som

i sig innefattar alla dessa lo^^ai ilhmer föröt+^^V—

i

eller x (korlli^cn"!, skall betecknas med /((j^)).

—

Deraf cqvalioneu

(42) l{{x))= Io+{9±%'7r)V~i,

der med S forstås (se åfvan), —
T. ex.

*) Vi råka tvdligeii icke, genom denna definitions an-

tagande, i collision med nå^'ot i det föregående af

analysen om Ta/s natinliga logarithmer statueradt.

I stället for ^\'-iogarithm^' säger man n t förli-

gare: ^Uo^arithin i det system hvars bas ar e/'
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T. ex. Emedan man, då x är 1, kan till 0 antaga O,

och, då a? är — 1 , tt;

så finnes af (42), att

(43) .... /((i))= ±2Z:;7-V— 1, ai!a imaginära ntom
en = O, s v a rand e nio t Å;= O,

(44) , . . /((-l))= ^V~l+/((l))=±(2^+l):^V~I

,

alla imaginära.

Och således kan i stället för (42) begagnas

(42') . . . /((x))=/e+/((i))+9V~i=/((o))+9Vr[;

Il vilken eq va tion utvisar, att en qvantitets alla

e-logaritJwier erJiåUas, då man till någon — hvilken

man behagar välja — ibland dem adderar )) d. ä.

successivt enhetens alla e-logarithmer. —
Nota. Häraf inses att städse, då är reel

(x icke noll),

(45) e''''^^-^^={{x)f.

rp iut({x)) JU /()+ (0+2/f7r)V^V fx(Q±2/m)V^
i y 6 =r e ' = ^ .e ,

2. Då a är positiv, kan man (§. 1 N:o 2)
till 0 antaga r: och då antager ekvationen (42')

1orm en

(46) . . . Z((^))= /f+/((l))+rV~l= ;((j))+rV^;

då a är negativ, kan man till ö antaga t+;7*; hvaraf

(4^/). . . /((a.))^/^+/((l))+(T+^)V-l^
_

= /e+/((-l))+rV-l -/((-o))+T V -1

;

i)ch då a är noll, gäller den ena eqvationen lika

väl som den andia, med vilkor alt med r då för-

K. y, Akacl, HandL 1845. 10
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slås deii litnes, mot h vilken Årclg— convergerar
a,

indefinit ariagancle num iiiervidö! er af ct, —
TT . 7^

.

sAlerles ±—- i (46), men + —- i (46'), allleriersoiij
/Cl

jS iir positiv eller negativ. —
Med "Principalvalör^en af l((x)j' eller "Princi-

pala e-logarithmen för x' skall föistås åen dess va-

lör, som enligt 2:a meriibrum af (46), åå ör

positiv eller nolf och enligt 2:h niembj um af (46")

,

då cc är negativ, motsvaiar positionen k= {) i den

allmänna expressionen (43) lör /((!)). Den skall

ul märkas med l(^x) eller /ir •), — Man har således

^^'^
t/(-l)= .V-l;

och i ullmiiiiliet , då a, är positiv eller noll,

(48) lx^l^+TV~i,

då man i sednare fallet med r förslår (som sa les'

ocl), då oL är negativ,

(48') /.t= /o+(t+;7)V^=
= /o+/(-1)+tV^ =

Att vi genom denna bpslnmiiing af tecknets (x be-
tydelse Jör hvarje x-val'6r verkligen bibehå I le den
i fleinenterna åt detta tecken för a; = elt JVz/ till-

erkända betydelse, inses nogsamt deiaf att e'qv. ^-18',

som angifver den allmänna betydelsen a[ Ix fni

Il varje x med positiv reel del, blir i delta speeit^ia

fall identisk. Priiicipala e-lo^aritJuncn för ett Ta/
;u- således just den, som i elementerna blifvit kallad

i -/oi^drithnii II for talet.
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med få ord: man har städse

(49) lx=l{±o)i-TV~l

,

dy neml. -^o begagnas for negativt u, eljest

—

Och således är, enligt (46) och (46'),

(50) l{{x))=lx+l{{l)),

h vilket ock i sjeifva vei ket redan fornt var kändt

af orden näst efler éqvat. (42'). —
Af (49) inses ock att, då ct är negativ, alltid

(51) lx^l{-x)+l{-~i),

men icke alltid eljest. —
Nota 1. Eqvat. (50) utvisar, all hvarje positiv qvan-

titet har blott en reel e-logarithm, neml.

sjeifva principal-logarithmen , men att ne-

gativ qvantitet har ingen reel e-logarithin.

Nota 2. Af (49) inses att städse, då är reel

(x icke noll),

(52) = -
Ty (49) gifver

c — e ,

nemligen, då ct är positiv eller noll,

= e =fe =0? enl.(jo),

och, då d är negativ,

fxilQ-jrT+Ti.y -i)_ ja u(r+;r)V—1_ ^— e ~~"
^

—
enl. (36). —

Nota 5. Och nu följer af (52), som utvisar att ^a/ir

är en af e-logarith merna för ^c", i förening

med lagen näst efter (42'), att

(53) /((^•"))^^/^+/((l)). _



112

Ehuru nu enligt denna eqvalion i förening

med (50), som gifver /(K))= /(^?^^)+/((l))

.

man slädse har

(54) ;(ic^)+/((i))=^te+;((i)); -

så må man icke deraf drao^a den falska

slutsats, att ock städse

priiicipaia /(^c*^) är =illIx.

I h vilka fa! i /u.lx är piHncipal-lognrithmen

för skall nedanföre omnäiDuas. — Eqv.

(54) utsäger ju allenast, att alla dess ena

merahri valörer äro — hvar sin af dess

andia membri valörer.

3. Principal-logarithmers (naturliga, nemligen)

vigtigaste egenskaper, — De egenskaper, som till-

komma Tals (x, x^, icj reela logarithmer och

som innefattas i eqvationerna

1l{x^)^^lx, (^ reel),

/(^)+/^'icJ+ . , . . . = /(a?j?^ X J

,

gälla icke obetingad t, då man med .r, x^, x^^

menar qmntiteter livilkasomhelst, —
l:o)

0711 éqvationen

(55) l{xf')=^lx

är delsamma att säga, som i ^:o^^ på sid. fOO sades

om éqvationen

(21) .... {x^'f' = x^'''\ -
Bevis. Alltid är /ulx en ibland ('-l(>garii hmerna

för a:'", eldigt (5!2). — Men iiär skall \ isas, altdcii

är = sjolfva j)rinci pal-logaril hfiien l^-v") i de båda

i fråga \ a ra n ( I e hä n cU' 1 se i' n a

.
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Principal-logarithmen för är definierad

genom

(56) l{x^)= l{±R)+TV~\,

då R betyder modjlen för , och

coeOP. för V— I uti x^\
T — A rcftg =

; 1 ^
)

; och
reela delen at x^ J

(57) ldx^|x,\l[±^YT^/~\-\, —
Men nu är, enligt (36),

neniligen ^
, då «. är ickenegaliv ,

och ^
Jo ^ negaliv.

Alltså är i förra fallel, sa ofla som /at är begrän-

TT

sad af + —
,""2

l[x^'):=.l[fYlxTy~\.= ixlx i detta fall;

och i det sednare, så ofta som pXr-^-Ti) är begrän-

sad af ±— (och således reela delen af a>** icke-

negativ),

/(a>^)

=

/(^^)+^(t+t) = ^[/(-e)+TV^]

=

i delta fall. —
E. S. 5.

1 h vilka fall för öfrigt eqv. (55) gäller, det

kan städse (då så behöfves) finnas utur eqvatio-

nerna (56) och (57) jeniförda. —
Nota. Bet vissa är, att så ofta som

(55) /(re") är — idx,

så gäller ock éqvationen

(21) {xff' = x'''': —
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Ty (x")"' ar alltid =e'''^-'^"^ enligt (52) och sä-

ledes, så ofta som (55) gäller, =e'"'"^'', sora städse

ar =x' • enligt —

2:o)

0/?2 éq va 1 10 lien

(58) . . . /(x)+/(a'J-f ....+/(jcj= /(xjc^....xj

dr detsam rn a att säga, som i 5:o^ på sid. fOl sadey

om éqvationen

(23). . ..x"jr^'"....x/= (x:c^....j'J". —
Bevis. Alltid är summan /(j")+/(j7j-f- +^('^„)

en ibland e-logarith merna för produclen {-jox^

eftersom •• alltid äv =xx x ,

enligt (30). — ^len bar skall visas, att nämnda
SLimma är = sjelfva pi incipal-logarithmen K^xx ^....x..^

i den iFi åsa varande händelsen. —

Principal-logarithmen for (.rjc, x] är de-

finierad o^enom

(59) . . . ./(xx, xj=/(±i?>n -T,

då R bet. modylen för producten xx^ x^, och

cocir. för V— 1 dfiutiX
r= Arc(to = _

)

:

^ reela delen deraf /

(60) .J(x)+/(xJ+....+/(x,Jm-=/(±,)+/(±.,)+....+/(±.>

+(r+T,+....+r„)V-l.

]När nu reela delarne af samllige x, x, x^^

äro ickenegativa, och således

/(x)+/;-r,)+....+/(x„^= /(;.,...,g+(r+r,-..,.+r„)Vri,

""'I
/(.rx,...T„)=/(.v,....;,.e^'+^'+ +

:

och



115

så äro tydligen båda lika, — så ofta som simi-

nian r+r +....-}-t, är beoränsad af +—-.
—

H. S. B,

Hvad beträffar det speciela fallet

(58') l{x)+l{xj=l{xxj,

så är klart att derom gäller detsamma, som pa

sid. 102 nämndes om eqvationen

(23') .... x^^x^^=[xxj:

det inberäknad t att, då reela delen af x är positiv,

så väl eqvaiiotien

(58") /(ic)+/(-l)=/(-rc) *)

som eqvationen

(23") .... x''{-iy'={~xf
är giltig. —

I h vilka fall för öfrigt eqv. (58) gäller, det kan

städse (då så behöfves). finnas ur eqvationeina

(59) och (60) jemförda. —

Nota. Det vissa är, att så ofta som

(58) . . . l{x)+l(x^)-h .... -i-/(^cj är— l{xx^ • • • • ^n)

'

så gäller ock eqvationen

(23)...ccf'^c/\...x/= (^rcr,....»X -
Ty x''x,^....xf är alltid =e''=''+'"'+

- +'"»^
ea-

ligt (52) och således, så ofta som (58) gäller,

jLll{XX
,
.... Xfj,)

som städse är — (ojcc^ . . . .ccj" enligt (52). —

) Såsom ock redan eqv. (51) utvisade.
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3:o)

Om éqvationen

(61) • K^,) -'(«=)=0)

är detsamma att säga, som i 4:oJ på sid. 103 sades

om éqvationen

xf^ \x
(25). . . .

Ty i delta fall fieela clelarne afx, x och — icke-
• ' X

negativa) är enl. (58') l{x)^l(—)=l{x^. —
^x ^

Häraf följer, att éqvationen

(öl)
(l)=-'"'

likasom éqvationen

©'"=^-"'

skäller, då reela delen af x äj' ickenegativ. — Att den

icke gäller i motsatt fall, är klart deraf atl i så-

dant fall l{x)= l^+TV-~U7rV~l,

men lf—\z=--(^hi.TV~\)+7rV~i, —
X

Nota. Det vissa är, att så ofta som 61j gäller,

X . e

sä qäller ock f25;. — Ty — är alllid = en-

X e

ligt (52) eller ^ enligt (30) och således,

"<-)
sa ofta som (61) gäller, =e ^ , som enl. (;^2

städse är
J

.
—
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Slut-anmärkning. — Vi hafva talat om priiicipa!-

jogaritlnnec, njen böra slutligen erima, alt,

eq va t i 011 en

(62) . . . %))+%,))+. ..+/((xJ)=/((^x,....^J)

och följaktligen äfven

(63) K{^.))-mH
samt specielt

(63')
((^))=

äro legitima för h varje valör af x, x^, x^^

(då, som vanligt, noll undantages), — såsom

lätt är att enligt (42) pröfva. —

§• 5.

Om betydelsen af tecknet x^

för h varje valör af x ochy*\ —

1. 1 det föregående af Analysen är statueradt:

l:o) att, hvilken qvant. än x må vara =i4+pV—

1

{ct och p reela) då y är reel man städse har

(64) . . . {^+0~lf^{±,fe'"^~'= e'"^''+^^~'\

[neml.—^ för negativt^, eljest+^o],

och 2:o) att då x är positiv och y= /ix+}^V—l

(,a och v reela),

[OD) . . . ^ =e'^ — ^ .e ^
.
—

*) Som vanligt, förutsätta vi alt X icke är noll. An-
gående betydelsen af 0/ se noten under sidan 81.
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Som nu båila dessa eqvationer kuiiiia sammaii-

fatlas i denna enda

(66) x'^=e^''

,

och näsrot annal icke i det föregående af Analysen

är statueradt oni tecknet

(1) eller

så är både tillålligt och uppenbarlisien af sakens

natur påkalhidi a.t ifrån denna stund (ex analogia)

statuera éqvationen (66) såsom den allmänna defini-

tionen af tecknets (1) betydelse i Analytisk }datliema-

tik: — alltså, för att tala utförligt,

(66') . . . («+/3\/rif
+^^^=/'"+''^^^^-'(«+^'^^'. _

Denna (66) gifver föi' öfiigl, för hvarje posiliv

(jvantitet

och, då ^ är modylen för x,

(68) x'^=(i-o)V'^~\ .allteftersom

reela delen af :c är ickenegativ eller negativ.

Och eftersom ylx enligt (66) är en af e-logarith-

merna för X'^ , så är af orden näst efter éqvatio-

nen (-^2') klarl , att cqvalionen

(69) • /((a.-^))=e^S/^(I)

gäller for hvarje valör af x och y. — Specielt fall

deraf var eqvat. (53). —
2. I alla händelser skall (i analogi med hvad

förut är för speciela fall anlagel) ullrycket x' kal-

las ''qvantitetens x principala y-potens' och y kul-

*) Man skulle väl kunna i Analysen upptaga tecknet

afven för den händelsen alt j- är imaginär
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las "Exponent.'' — Hvad nu beträffar de bufvud-

sakligasle egenskaperna hos jjrincipaUpotenser (da

delta ord tages i sin v idslräcktasLe betydelse) och

deras naturliga logaiitbmer; så rnä bär utsättas

följande uppgifter, bvilka natuiligtvis i sig inne-

fatta (såsom sptcialileter) de pa sidd. 99— 103,

105, 106 ocb 112— 116 för principal-potenser

med reel exponent uppräknade egenskaper:

l:o)

Eqvationen

(70) . . . x^x''' x^"=x^+^"'
+ +-^»

gäller alltid, och således äfven

x^

('O')

samt specielt eqvationen

w ^=-- .
-

Delta är klart af sjelfva definitionen (66) i för

ening med eqv. (13). —

2:o)

Så ofta som eqvationen

(71) iy)=::ylx

är legitim, så gäller ock éqvationen

(72) ^yY^^^-y\

[i h varje annan liär.d( Ise är ju detta tecken anlaget
och dess h.^fydelse angifven af eqv. (35) och (35')]

Men Ii!! dess något behof deraf nnöjligen yppas, mä
det tillåtas att, såsom allt hitintills, anse delsamma
öfverflödi^t.
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Ty ixrf' är
=/'^^"'^^

enligt defiii. (66) och så-

ledes, så ofta som (7
i)

gäller, —(/'^^^ som städse

är =ic'^'^' enligt defni. (66). —
Hvad då beträffar giltigheten af (71), så må

här utsättas att den gäller åtminstone

a) så ofta som reela delen af x är ickenegativ och

TT

derjemte qvantiteten /jlt+pIo är begränsad af +— , och

b) så ofta som reela delen af x är negativ och

TT

derjemte qvantiteten ^(T-\-7r)-^vl^ är begränsad af +— .
—

Bevis. Emedan x"^ städse är =e^^^ , så är släase

ylx en ibland 1{(X'^)). Men här skall visas, att

den är = sjelfva principal-logarithmen l(x^) i de

bå la nämnda händelserna. —
Principjil-logarithmen för x^^ är definierad

genom

(73) l{xr)= l{±R)^T\~l

,

då R och T betyda (såsom i (56) med utbyte af

fx mot y); och

(74) ylx=y\l{±.)+r\~l]. -
Men nu är, enligf (68),

r f \y nV —1
x^={±oYe

neuil. e =^ .e ,

då ct är ickenegativ,

och =(-^j e =^ .e ,

då är neijali v. —
/ förra fallet är således

r u/n — i^ iuT-\-y/Q V —1

ocIj
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ix;h följaktligen, sä ofta som fxr^-vlo är be-

gränsad af ±—
,
enligt (49)

l(x^^= /ulI^—vt-\'(^iU^t+!/1^)V—1 = ijIx i detta fall;

i sednare fallet

r __ /ulo-Pit+ n) {ili[t+ 7z]+vIq')V ~i
X — 6 »& f

och följaktligen, så ofta som ^.(t+^)+J'/^ är

TT

Ijégränsad af +— (och således reela delen af

ickeiiegati v),

/(a;^)= ^/o_j/(r+77-)+(/a[r+;7-]+v/p)V— 1 = ijlx

i detta fall [a negativ). —
H. S. B.

I h vilka fall för öfrigt eqv. (71) — och så-

ledes äfveii (72) — gäller, det kan städse (då så

behöfves) finnas utur eqvationema (73) och (74)

je in förda. —
Nota. Af det nu sagda inses, att så ofta som

de båda éqvationerna

l{x^^=ylx och l[x^'^= y Ix

äro giltiga, så gäller och éqvationen

("5) {xrf-=(xr.f:

och att detta inträffar, åtminstone

a) så ofta som reela delen af x är ickenegativ och

derjemte sä väl ^mt+vI^ som fjLj->rvlo ära begränsade

af ±~, och

K. V. Akad. HandL 184$. 11
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b) så ofta som reela delen af x är negativ och

derjemte såväl fxfr+TrJ+i/l^ som iuL^(T+7r)-{-uJ^ äro be-

gränsade af ,

då neniligen y=/Li+uV—l

,

3:o)

Så ofta som éqvationen

(58) . , . l{x)+l{x^)+.,..-^l{x^)= l{xx^..,.xJ

är legitim, så gäller ock éqvationen

(76) x^.x^^ .,,.x/=(xx^,.,.x^y. —
Ty x^x^..,,x^ är alltid

=6'^*'^^^^^'^

enligt defin. (66) uch eqv. (30) och således, så

fjfla som (58) gäller,
••••^">

^^^^^^ städse är

•s^ixx ^.,..x^^ enligt detin. (66). —
Hvad åter beträffar giltigheten af (58), så är

derom det nödvändiga redan anfördt i 2:o) på
sid. 114. —

Så gäller t. ex. éqvationen

(76') ....... x^x^y^{xxy

,

åtminstone så ofta som reela delarne af så väl

x och ir^ som af sjelfva xx^ äro ickenegati Vii ; och

éqvationen

(76") x-''(-l)'=(-x)^-,

så ofta som reela delen af x är posiliv. —

4:o)

Sa ofta som éqvationen

((il) %,)-/(^)=0)

är legitim, så gäller ock éijvat tonen
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(Beviset är enahiinda med det i 2:o) och 3:o)

begagnade). — Hvad åter beträffar giltigheten af

eqv.(61), så är derom det nödvändiga redan an-

föidt i 3:o) på sid, 116. —
Så gäller t. ex, eqvationen

då reeia delen af a? är ickenegativ. — I molsittt

fall gäller den icke, annat än i den speciela hän-

delse att y är reel och af helt tals numer, valör

eller noll, — såsom lätt finnes pa analog våg

med den på sid. lOJ näst efter éqv. (25') beträdda,

dä man dervid observerar att enligt (67)

(67').... (^~\Y=e^^'^^~~^ =e~^^(cos/x;7-+V— Isin^Tr),

{- I) "^=e~^'^^"'^= e''^(cos^^—V— Isin//.:^).

idfiii betydelsen af tecknet

(1) Log.(4

1. Till en början må vi upplösa följande

med det sist anförda nära sammanhängande

Problem. Att finna alla de qvantiteter z, som
satis/iera mlkoret

(2) , . . 6^=c4+/3V-l eller x (kortligen),
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då b betyder en uppgifven qvantitet (icke noll eller i

j

samt a och p reela uppgifna qvantiteter. —
Enligt (66) kan vilkoret (2) sliriCvas med

(29 , . , . e'^'=x,-

hvaraf genast inses att, då x är noll, ingen ^ändlig

,

qvant. z finnes som satisfierar problemet, —
Men i hmrje annat fall är eq va linnen (2')

likabetydande med denna

z=^, (enligt §. 4 N:o 1),

som sålunda utgör den allmänna solutionen af

vårt jDrohiem. —
Enbvar af de qvanlir z, som salisfiera (2),

skall kallas "en b-logarithm för eller "en log-

arithm för x i det system livars bas ärb"^^^J: ocb

flet allmänna uttryck, som i sig innefattar alla

dessa logai ilbmer för x, skall kortligen betecknas

med ho^^j^onjj eller — då någon förvillelse icke

*) Vore Z»=l; så följer af relationen b^= e^^^, d. ä. här

l^=e^ ' alt frågan voj"e alt finna alla de z-valört^^r

som satisfiera vilkoret

z/J)
e =JC'.

Men någon sådan finnes tydligen icke i annat fali

än det speciela, att r vore =1: och då SiUislicras

vilkoret af hvilken s-valör som helst. —
**) Någon (andlig) qvanlitet u+7^V— 1 ji ooli i» reela".

som sknlle salisfiera vilkoret c''^^^ ^=<^, finnes ju

uppenbarligen icke.

'**) Det nr sjelfklait, alt vi genom denna definitions

anlagande icke råka i strid med hvad förut i Ana-
lysen är om benämningen Lo^aritlim stalueiadt

ulan tvärtom.
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är att befara af bas-namnets utelemnande — heii

enkelt Log((^r))*'. — Alltså är. wnc/er förutsättning

att basen b hvarken är noll eller 1 (och x icke noll),

l((x))

iO

hvaraf inses, att en qvantitets alla b-logarithmer er-

hållas, då man till någon ibland dem — hvilken man
behagat utvälja — adderar

m)) 2k7rV~l

d. ä. successivt enhetens alla b-logarithmer '*^). —
För öfiigt gifver tydligen eqv. (3)

(^) • •
Log«=fM|^Z^= Lc,s,,((?))4v-l

,

då 5 betyder (som vanligt). —
Nota. Af eqv. (3) följer att städse, då ,u är reei

{x icke noll),

(5) . . .

&"^°»*^^»= ((^)f.
_

Tv 6'"^°°^"'»
är enligt (66),

d. ä. =e'""'"" enligt (3),

= {{x)f enligt (45).

*) Tecknet Logg((x)) dr således likabetydande »ned det

förut begagnade /((x)), — li varmed ock efterföljande

eqv. (3) öfverensstämnier.
"*) Ty tag en af ^-logarithmerna för hvilken som

behagas, kortligen Sl[x). —• Låt motsvarande <^~log

för X betecknas med X[x). [Eqv. (3) utvisar jn, alt

verkligen niot hvarje särskild Z>»logarithm för .r sva-
rar en e-logar. fÖr jrj. — Nu är, enligt oiden nåsl

efter e'qv. (42%
= +/((!)),

s.'?iedes enligt (3)

Lo^bi^x])^— +^= + Log;,(a)), -~
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2. Då reela delen af x är positiv och man

således till O Får an laga T=iArctg— , så gifver (3')

(6) . . . Log,(i<c)) =^Mlr^zl= Log^((.))H.^I

;

men, då a är negativ och man således Lill 5 far

antaga t+tt,

i&) . . . Log,((.))=fLfl>li:^= Log/(-e))+^V=l

;

och då u är noll och man således till 5 far an-

taga efler hehag r eller t+tt med det vanliga för-

behållet, så gäller den ena eqvationen lika väl

som den andra. —
Med "Principalvalören af Log^ffxjf eller "Prin-

cipala h-logarithmen för x' skall menas den ibland

de i sednare membrum (3) innefattatle qvanlrr.

Ix
h vilken betecknas med , med andra ord: den

Ib

ibland 6-logarithmerna , som motsvarar principala

^^-logarithmen. —- Den skall utmärkas med Log^(-r)

eller Log^c '•), — Man har således eqvationen

Att vi genom denna bestämning af tecknets Log^/'a^,

hefydelse for hvarje x-valör och hivirje b-valör

(1 och O undan tagna) verkligen hibehålie den i ele-

incntiM na ål detla tecken, lör den händelse att så vi!

X som b äro Tal j tillerkända betydelse, inses nog-
samt deraf att c'qvationen (7) for denna iiändelse är

identisk. — Principala Z^-iogarithmen för el t Tal^ dä

basen b sjelf är ett Tal, är således just den som i

elementerna blifvit kallad b-logarithrncn för talet, —
Och alt ""^Principala e-lo^arithnicfi"' enligt nu an-

tagna definilion är just den cpantilet, som i tiet före-

gående kapitlet I blifvit utmärkt med detta nnmn,
är påtagligt af sjelfva definitionen. — Tecknet Log^,>.r'i

är således likabet vdande ined Ix. —
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Ix /(+p)+tV-1 , *

nemlijo^en —^, då ct är negativ, eljest — och

specielt

f8)

För öfrigt inses af orden näst efter eqv.(')),

att städse

(9) Log,((^))=Log,(x)+Log,((l));

(jch af eqv. (7) att, då a är negativ, städse

(10) ... Log,(x)= Log,(-a.)+Log,(-l),

men icke alltid i motsatt fall.

3. Frågan, "nar en uppgifven qvantitets prin-

cipal-logarithm är reel är nu lätt besvarad med
stöd af eqv. (7), — som, dä med R betecknas

basens modjl

coéff. för V— 1 i basen\
och med T menas x\rc(lg= — ),

basens reela del /

kan skrifvas med

(/;.... JLj0;^^(^cj==—= - ^ (namnaren
^^-^ i{±RyrV-i

städse fl ni t och icke ~0) —

) Man förutsätter nemligen städse (som sagdt är), att

basen b icke är 1 (eller noll) och således Ib städse

finit och icke =0. —
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så inses ulan svårighet'^), alt: Negativ qvantifet

(vare sig — I eller annan) har icke reel Principal-

logarithm i något annat system med reel bas än i det

enda, hvars bas är sjelfva den negativa qvant. — j:

der är den =1. Och i systemer med imaginär bas

har — p reel princip, log. endast a) i dem, hvilkas bas

har ickeneg. reel del och för öfrigt satisfierar vilkoret

^=^'--- d^")

b) i dem, hvilkas bas har negativ reel del och för

öfrigt satisfierar vilkoret

i?^=j- ; (17")

och att således qvant iteten —I icke har reel principal-

logarithm i något annat system än i dem, h vilkas bas-

modyl är =/; i h varje sådant är

TT TT

Lo^f— 1)=— eller , allteftersom

basens reela del är ickenegativ eller negativ. —
Nota. För öfrigt är tydligt, att eqv. (11), (13),

(15) och (17) innefatta svaret pä den frå-

gan, ^'hvilka slags qvantiteter Jiafva reel prin-

cipal-logarithm i ett uppgifvet system''. —

*) Ax^iiiligen: l:o) Positionen x=—i reducerar (15') och

(17') till 7clR=0, d. a. R= l. —
2:o) Om X är någon amian negaliv qvant. — o:

så a) kan icke (15') salisfieras af nasfon red has: ty

positionen T=0 reducerar (15') till /7^=0 d. ä. R=i
och således hasen (som i (15') supponeras hafva icke-

negativ reel del) =1; men sådan bas är en gäng foi

alla bannlyst. I st. för (15') kan således sägas ^15" .

Och h) klart är, att (17') kan satisfieras afr=0 ^ba-

sen reel) endast med det vilkor att man derjemte

antager R= Q Jiasen =— q\ och för öfrigt att i st. föi

(17') kan sägas (17";. —
1
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4. Analogt med hvad eqv. (52) och den all-

männa (66) angifva för basen e, hai' man enligt

definitionen (7) för b varje bas b städse '*')

(19)
6^^°-"*(-'=^^,

och således [enligt orden näst efter (3)], analogt

med hvad (53) och den allmänna (69) angafvo

för basen e,

(20) . . . Log,((a./))=yLog,(a.)+Log,((l)). _
Och bvad beträffar öfriga egenskaper hos

Principal-logaritbmer i ett sjslcm b vilketsombelst,

sä följer af definitionen (7) att i bvarje fall, då

eqvationerna

l(x)+l{x^)+...+l{x^)= l(xx^.,.x^) och /(£c)+/(-l)=:/(.x),

l{x^)-l{x)=l(^\ och l(-\=-lx
X J \x

^

gälla, så äro de ock »iltiga, om man i dem i stäl-

let för / substituerar Log^. —
Och slutligen inses af definitionen (2), att

de tre eqvntionerna i slutanmärkningen på sid.

117 gälla utan undantag, äfven om de utbytas

emot dessa

I-^OS6(W)+ I^Ö8i('^,)) +-+L"g4((^J)=Log6((^-^,-*-«)'

LogJ((a=,))-Lug^((a:.))= Log^^

X

') Ty är =e^'^""""-" enligt (66), d. ä.

enligt [7] eller =x-^ enligt (66). —



MAF». III.

IBsti betydelsen af tecknen

Sin.T och CoscD,

ArcsiiiJ^ och Aiccosir.

Om betydelsen af tecknen S\nx och Cos.r

för hvarje valör af x.

För hvarje reelt x gifver eqvalionen (3 i)

Kap. I

(O - .
•

i? vadan

(2) . . .

\Losx= ,

For imaginär valör af x är i det (oi ei^^aeiide

;»r Analysen ingen betydelse tilldelad de bada

tecknen Sin.r och Cosj:. — Yl kunna säledes ntaii

tara lör collision öfverenskonima (7// med dessa tec-

ken i alla händelser mena de båda sednare membra
^

'

eller — da i stället för x utsättas ct+3V-i ocli

bejiörigt afseende göres på ecjv. (31) i Kap. I —
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(2')..

Cos(^^+pV- 1

)

=^-^Cosä SiiiÄ.V-i. -

Medelst dessa formler (2') eller (2) är ytterst

lätt alt vid Förefallande behof verificera giltig-

heten af de lagar, som gälla för Sina: och Cosa;

då X är reel, äfven för det allmänna fall att x
är en q vant. h vilkensonihelst. — Vi anföra här

de bekanta grundforralerna

jSin (^x±y^= S\nxCosy±CosxS\nif

,

lCos(a7±i/)=CosicCosi/+SinxSiny

,

h vilkas giltighet för h varje x- och 2/- valör lätte-

ligen veriliceras medelst eqv. (2) och (29): och

ur hviikas giltighet »man kan vid förefallande be-

hof deducera öfrigas, t. ex.

(4)

)
CoS5C

,

±Sinic;Sin(7r+ x)

Cos^— +oc^ = ±Sina;

,

Cos(^7r + x) =-~CöSx;
o. s. v.

Slutligen observeras, att som för hvarje rr-valör

(reel eller imaginär), enligt (27') i Kap. I,

1 X ,

X

X^

x^

x^

1.2.3

X'

x^

1,2.3.4

4

+ &C.

X^= - 1- -f-_r_v_i4._ &c.
1 1.2 1.2,3 1.2.3.4

K, V. Akad. HandL 7845. 12 .
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så måste ock [på grund af det psg. 289 af ''Ana-

lyse Algébr.'' åberopade Theor. 3:e] enligt eqv. (2),

för h varje x-valör

,

,5

Cosx=l--+—— -&c. *)

§.2.

Om betydelsen af technet A res i na? ^^j

för livarje valör af x. —
1. Till en början må vi upplösa följande,

med det nyss anförda nära sammanhängande,

Prohle m.

Ått finna alla de qvantitefer z, som satxs^era vilJxoret

(6) S\iiz= ci+pV—l = x,

[cl och |3 reela ([vanlrr h vlikasomhelsl).

*) Som bekant är, utgöra dessa éqvationer CAUcaY
Definitioner af Sin.r och Cosj:, och deremot'våra
Definitioner 'Lcqvationerna (2)] Coiollariej- deraf. —
Ordningen kan lidr vara likgiltig; men det synes
1'alla sig enklare att låta de formUr, som hafva finit

form, gälla såsom Definitioner, — då man så kan.

—

**} Man erinre sig, att när x ar reel och numeriskt ^1,
fiiligt hvad i det föregående af A nalysen är slatiieradt,

med tecknet Arcsin((a:)) menas

• +(Arcsinx--^^ +^± 2ÄTr= Arcsin,,!'^ ±(Arcsin.r-—

V

der 'Arcsinx" är hestränsiul af +— .
—
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Hvarje sådan qvanlilet (om den finnes) måste

vara af formen u-\-vV-~i (u och v reela) och, en-

ligt Problemets lydelse,

d. v. s. [enligt (2^) i föreg. §.]

(6')

d. v. s.

Sinu +—-

—

Cosu.V~l=ci+I^V-t
/Cl /C

(fy)

Sinw = Ä,

v -»
e —e

Supponera vi nu, att

Cosw=j3. —

l:o^

hvarken a eller /B = O

,

så kunna uppenbarligen i stället för eqvationerna

(6") substitaeras

(7)
Sinw'

/3

2 Cosw'

(eftersom i detta fall hvarken Sinw eller Cosw kan
vara =0); h vadan
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och således (för bestämningen af uj

(9) i—^-ft L,

eller — emedan enligt (8) u, om den finnes, må-
ct ^

ste vara sådan alt —— och icke äro nume-
Swu Gosu

riskt lika —

-

= 1
Sin^M Cos^i

^^^^^ Cos^i^ -(l-^42-/32)Cos^u- /3^=0,

eller (eftersom Cos^w omöjligen kan vaia negativ)

Los^w= +

således

)V

Sin^w=-

och (emedan enligt (7) Sina måste vara af samma
tecken som ct)

(10)..Sin?(=
;

— ^
=7* (kort-

*) Denna y ar verkligen nunieriskt <C 1. — Ty voi-e y
numei-. ^ I , cl-
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eller (som säger detsamma)

(11) ...u = Arcsin((r))= Arcsiii((l))±(Arcsinr'-^^ —

Härmed är således fumiet, att valören af ti

uti u+vV—i (om sådan tinnes) måste vara någon
af de i detta sednare membrum innefattade qvan-
titetei", och således

Cosu=±Vl— allteftersom u är

af öfra eller nedra formen (11); följaktligen, en-

ligt den föira af éqv, (8),

eller, som är detsamma (eftersom här endast är

fråga om reel qvantitet v),

\y Vl-rv

(12) . . . = ±lf — + V enligt éqvat. (a) som
\^ Vl-r^/

öifver

så skulle ock

ti

2

hvilket är orimligt, då hvarken ce «ller ^ är =0.

—

Cf S
*) Att hvardera af — + verkligen är positiv.
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Och som äfven den sednaie af eqv. (8) gifver

samma valörer; så är nu funnet att, åtminstone

då hvarlcen cc eller j3 är noll, h varje q van ti tet z

(om sådan finnes) måste vara inbegripen uti

(13)...^=Arcsin((l))±{Arcsinr-^+V-T./i4-—_4z=^^

Att ock verkligen hvarje qvantitet, som inne-

fattas i detta sed na re membrum, satisfierar proble-

met eller eqvat. (6) eller (6"), är lätt bepröfvadt,

2:o)

Om ct är = O

,

(således x— ^V—X, p reel hvilkensomhelst),

så blifva eqvationerna (6") dessa

ie +e-^

2

e'-e

Sinu = 0,

Cos?( =j3;
2

af hviika den förra kan utbytas mot Sint^ =0,
eftersom den icke på annat sätt kan satisfieras

af reela u och v. — Därmed är funnet, alt va-

lören af u uti w+uV— 1 (om sådan finnes) måste

vara någon af de i sednaie membrum af

(ir) . . . t.=:ArcMn((0))=Arcsin((l))+^

inses af (91, som utvisar att

(.)...' '
"

således båda af samnia tecken, hvilkot tydligen icke

kan vara niimiSj eftersom — är positiv. —
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innefaltade qvanliteter, och således

Cosw = ±1 , allteftersom u är af öfra

eller nedra formen (IT);

följaktligen, enligt (7'),

e^-e'^=+2/3 eller e'=±,3+V^,

(12'). . . t;=/(±p+V^l)=±/(/3+ViP+l). —
Och således är nu funnet, att i delta fall h varje

qvantitet z (om sådan finnes) måste vara inbegri-

pen uti

(13') . . . ^= Arcsin((l))±{Virii(^+V^)-
^

Att ock verkligen livarje qvantitet, som innefattas

i detta sednare membrum, satisfierar problemet,

är lätt bepröfvadt. —
Och som eqv. (13) i sjelfva verket reduce-

rar sig till (13'), då man uti den sätter cc = 0

(hvaraf /=0, --.=Vp2_^j^. gj,^ berätti-

gade att statuera denna (13) såsom innehållande

vårt problems sol u tion, åtminstone så framt icke /3

ensam är noll, d. ä. x reel =c>l (icke noll). —
Hvad då slutligen beträffar den händelsen att

3:o)

/3 ensam är =0,
(således x reel =cc icke noll),

så är problemets solution, för den händelsen att cc

är numeriskt , redan känd af de här såsom be-

kanta antagna elementerna af Trie:onometrien

,

nem ligen

TT

(13") . . z= Arcsin((ct))= Arcsin((l)) ±(A rcsin^^ - ^

*) Mot uttrycket att problemets solution, för det fall

att X ar reel och numeriskt ^ Ij är känd afelemen-
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Och som eqv, (13) i sjeifva verket reducerar si^

till denna form, då man uti den sätter ^3= 0 och

supponerar u immer. ^1 men icke noll [allenast

man, då cl är numeriskt =1, med —^zzzz: (som

då antager formen förstår noll]*); så äro vi

berättigade alt statuera eqv. (13) såsom innehål-

lande vårt problems solution äfven [ör denna hän-

delse, med förbehåll af nyssnämnda uttjdelse af

märket — .
—

teina och formeln här åfvan (13'0? "i^cl skäl

invändas, att man väl af elementerna vet att ingen

annan reel q vant. z finnes, som satisfierar problemet
i detta fall d. ä. vilkoret

Sinz = «, (a num. ^1)?

men icke derföre är förvissad, att ju möjligen der-

jemte någon eller några imaginära qvantiteter kunna
finnas som satisfiera detsamma. — För fullständighets

skull må derföre nu bevisas, ait v i detta fall mäste
vara =o. —

Vid ifi ågavarande händelse reducera sig eqv. [ii")

till (1"). Den sednaie af dem kan endast satisfieras

genom Cosw=0 och genom —-e"' =0. —
Den förra positionen kan här icke komma i fråga:

den ger neml. Sinzi = + 1, som reducerar den förra

g") till e"4-e-"=±2a, d. ä. e^=±a±V^-^ alla

imaginära). —
återstår således endast den sednare möjligheten

t>^-,-":=0, d. ä. v=0. — H. S. B. —
*) För /?=0 och o numer. ^1 reducerar sig tydligen

y till — ==a: —
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Återstår den händelsen att x—ct är numeriskt >/

Eqvationerna (6") reducera sig till

^ —^CosM=0;
2

hvaraf genast inses, att Sinu icke kan vara =0.

Den sednare kan endast satisfieras genom Cosm=0
och genom e^—e~^=0. Men som häda eqvationerna

icke kunna satisfieras genom den sednare suppo-

sitionen (d. ä. v=0), i thy att den förra deri-

genom reduceras tiil S\uu— ct och något reelt u

icke finnes livars Sinus är numer. >1; så åter-

står endast den förra möjligheten Gosw=0, således

Sinw= ±1

;

hvaraf likväl endast den öfra kan komma i fråga,

när ct är positiv, och endast den nedra i motsatt

fall, — såsom af den förra (7") inses. —

*) I denna händelse reducerar sig (13) till formen

(Z,)...z=AiTsin((l))±{Arcsin~^-^+V:i./(V^+^)}.

eftersom i detta fall

a a
'

y — — — är = -j— .
—

Huruvida och under hvilket vilkor denna (13) kan
sägas innefatta problemets solution äfven för denna
sista händelse, skall den nu följande undersökningen
utvisa. —
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1 förra fallet kunna således eqvalionerna (7")

endasl satisfieras af

Sinw=l, w=Arcsin((l)),

d. ä.

e"= i^+V^^-l, v=^±l{ci^Vci^-i);

och i det sednare endast af

Sinw= — 1, w= Arcsin((— 1)),

d. ä.

och således är nu funnet att, när är numer. >1,
h varje qvant. z (om sådan finnes) måste vara in-

begri[)en,

då CL är positiv,

uti z=A rcsin(( 1 ))

±

V~l .l{Vcc^+Vct^- 1 )

,

då ct år negativ,

uli;z=Arcsin((-l))±V^./(VÄ"+VÄ2-l),

eller i båda fallen uti

(13'") . . . Arcsin^(^-^^^± Vll./(V^^+V^l).;-

Alt ock verkligen hvarje häruti innefattad qvan-

titel satisfierar jiroblemet eller eqvationerna (7"),

är lätt hcpröfvadL —
Och som cqv. (13) i sjelfva vei ket reducerar

sig till (13'"), då man uli den sätter ^3=0 ocli

^ \
supponerar ct numer. >1 (hvaraf y=-^y-^j

med uUrvckot — , h vartill i detta tall

samt
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reducerar sig, förstår Vcc^—l*'); så äro vi nu be-

rättigade att statuera denna éqvation

\).,. ^= Arcsin((l ))±{Arcsinr- ^+V- 1 if-+-T~=^l

såsom innefattande prohlemets solution för alla hän-

P__

VU-r

då j3— v, UV ^

delser ^ allenast man med , då det reducerar

sig till 2. ^hvilket inträffar, då (^= 0 och cl num. ^^] .

förstår Vu^—i. —
2. I analogi med hvarl i läran om reela

qvanliteter är antaget skall det allmänna ut-

tryck (13), som i sig innefattar alla de qvantite-

ler z som satisfiera nyss solverade problem eller

*) Såsom i sista noten visades, reducerar sig (13) häri-

genom till

(//)... z= A rcsi n((l))±{Arcsi n 4V«^^
Va-' 2

Att detta sednare m^mbium är detsamma med sed-

nare memhrum (13"0) ''^ a är numer. >>! och po-

silivj är påtagh'gl. — När a är negativj, gifver ^13'")

2= Arcsin((— 1)) ± V^-AV^"" + Va^^) =
= A rcsin((l)) ±7t± V^-^Va^ + V^"^)

,

och (b') blir

z= Arcsin((l))±{~n + V-l-AVa^ + V«M)}

:

Låda likabetydande, ertersora de tre uttrycken

Arcsin((l)) + 7T, Arcsin((l))- tt , Arcsin((l)) ± tt

aro alldeles likabetydande. —
**) EqvQt. (I) och (IT) äro tydligen båda identiska för

^=0 och a numer. ^1. —
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éqv. (6), kortligen betecknas med Arcsin((a))) eller

Arcsin((öt+i3V— 1)) : och den ibland dem, som mot-
svarar positionen A'=0 i den aUmänna

Arcsin((l))=^±2Å';r
/Cl

och hvars tecken fiamför { } är lÅus , skall ut-

märkas med Arcsini3? eller Arcsin(d:t+/3V—1) och

kallas ''Principal-valören af Årcsinf(xjj\ — HvaraF
("oljande

Theorem.

Hvilka reela valörer än ct och p må liafva, är städse

(l).... Arcsin(C«+ /SV'^))=ArcsinC(l;)+<rArcsinv -—+V^-^f—+

—

\

och således städse

.... Al

då med

(111} .... Arcsin((:r))= Ärcsin((l))+ (Arcsinx-Y^ ,

-*)

CL

(14).. . r menas

allenast man med — '

. då detta ut tryck rednce-

Vl-7'

rar sig till ^ ^h vilket inträffar, då p= 0 och cl nu-

meriskt ^ /] , fö)'står Va7—\. —
^

cSe Noteu m.
Coroll.

*) D<Mina (Van Uiian om reda bagnr välkcinda cqvalion

i^äller saiccics ol'örai)di ;ul för kvarjc .r- valör i cel

filer iniaijinär), —
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Corollarium.

Man har således, för hvarje reel jS-valör,

(I').
. . . Arcsin((/sV^))==Arcsin((l})±|y-Vir./(/S+V/3»+ l)}.

(11') .... Arcsin'/SV^)= V^-<iS+V?+l) ;

och, då CL är numeriskt >'/,

(r')...Arcsin((a))=Arcsin((l))+ Arcsin/^ +V^./(V«''+V«^)}=

=Ai-csin^^-4z^^±V^-<Vi«'+V«^) ,

(U") .
. . Arcsin« =Arcsin + V^-^V«^+V«^). —

§• 3.

Om betydelsen af tecknet Aixcosx *)

/or hvarje valör af x.

Problemet ''att finna alla de qvantiteter z, som

satisflera vUkoret

(15) .... Gos^= öt+i3V-l=a:", [a och /3 reela),

är påtagligen [enligt eqv. (4)] ordagrannt det-

saniiDa som problemet ''att finna alla de qvantir z

som satisflera vilkoret

Sin^^-^^=Ä+pV-l = X

*) Man erinre sig, att när x är reel ocli numeriskt ^ 1,

enligt hvad i det föregående af Analysen är statueradt,

rned tecknet Arccos((x)) menas

± Arccosa:±2Å7i= Arccos((l)) + Arccosx,

der "Arccosx" är begränsad af O och tc- —
K. y. Akad. Handl, 7845. ^ 13
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och dess solulion således gifven af (I) i föregå-

ende theorem, d. ä. af

(16^ . . .
.2=—- Arcsin((l))+{Arcsiny-—4-Vir./—+

—

—
2 ^ 2 Vy y^:^

=Aixcos((l))+''Aixcosy- ylT. /f— + —^— H ,
—

der med r menas qvant. (14) och för öfrigt om

— — gäller samma som i föreg. theorem.

Vl-r^
I analogi med hvad i läran om reela qvan-

titeter är anlaget skall det allmänna uttryck

(16), som i sig innefattar alla de qvantrr z som
satisfiera förevarande problem eller eqv. (15),

kortligen betecknas med Arccos((Ä+/3V— 1)) eller

Arccos((6c)): och den ibland dem, som motsvarar

positionen Ä:=0 i den allmänna

Arccos((l))=: ±2/;7r,

och hvars tecken framför
{ } är 'plus , skall ut-

märkas med Arccos(ct+pV— 1) eller Arccosic och

kallas "Principal-valören af Arccos((xjy\'— Hvaraf

ffdjande

Theorem.

Flvilka reela valörer än et och ,3 må Jiafva, är städse

n
(I) ... Arccos((a:))= -;^ Arcsin((x^? =

' =Arccos((l)) + 'Arccosr-V^-/r—+—-—V

\ / " P \ ^
(II) Arccosx= Arccosr— y-l./( 1 Arcsiiijr,

*) Eqvationeriia (I) ocli (II) i eftei följande theorcni äro

tydligt n båda identiska för /9=0 ocli a niiniei . ^l. —
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och således städse

(III) Arccos'(x))= Arccos((l)) + Arccosx,

dd med y menas qvantiteten (i4J och för öfrigt om

— — gäller samma som i det föregående Theoremet.

C or ollar i um.

Man har således, för h varje reel /3- valör,

(I') .... Arccos(C/3V^))=Y ~ ^ '^csinCC/sV^)) =

= Arccos(,l))+ _VlI./(/?+V^)},

(II').... Arccos(^V^)=Y"^^'"^"^'^^^'— + +

och , då ct är numeriskt > i

,

(r')....Arccos((a))=-^— Arcsin((a)) =

=Arccos((l))+{Arccos.^-V^./(Va*+V«^)}=

=Arccos(^(^-^^^^ ±V::r./(Va«+V^)

,

(11").... Arcco8a=— -Arcsina=Arccos=-^^ V-1./(V«*+V«*-1)- —
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Not. I.

(Sid. 91).

Häraf inses all (/?V-1)'^S <^er detta uttryck möter,
kan efler behag nltydas med ''''Principal-potensen af den

isolerade qvant. -V eller ''den limes mot hvilken

(of + /?V'~1)'" 'vid indejinit aftagande positiva a-valörer
tenderar /' men alt det ingalunda (för hvarje ^t) utmär-

ker den limes, mot hvilken (a+j^V-l/* f^ed negativt a
tenderar vid indefiiiil aftagande nummervalörer af a,
åtminstoee då är negaliv: denna sistnämnda limes är

(såsom nyss förut i anmärkn. sid. 90 erinrades)

{a) (V^.y.(cos'^H.VriSin^-^),

då deremol (^V-1)'" f^»' negativt ^ antogs för att korl-

ligen utmärka qvantileten

(*) (V/9T(co.f-v:is,..f),

som är olika med den förra, så framt icke f.t
är af helt

tals numerisk valÖr eller noll. —
Om man således i Analysen upptager tecknet xf^

äfven för x med negativ reel del, för att utmärka qvan-
tileten

(- ())^"(Co + V^Si n^iT)
,

(såsom på sid. 89 skedde); sä måste man med uttrycket

"Ekvationen

(c) . . . . {a^^V^)f^= i-()y'{CosfiT + V'^iSUmT)

gäller städse för negativt a" förstå endast det man säger

[^'negativt a% — Ville man deiemot nödvändigt, alt det

man statuerade om (a+i5V-l>"med negativt a också skulle

gälla i den limes noll, mot hvilken det negativa « vid

indelinit aftag. nummervalörer tenderar: eller (tydligare

talad t) om man icke ville i Analysen upptaga tecknet

{a + ^V-iy^ för negatist med mindre än att den med
detta tecken utmärkta (jvantitet tenderade vid indefinit af-
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tagande nummervalörer aj a mot samma limes som en

med (a + z^V-l)'" for positivt a utmärkt c/vantitet/ så skulle

man verkligen vara nödsakad att ined Cauchy *) afslå från

tecknets upptagande för negativt a, åtminstone om
man med ville utmärka någon ibland de i uttrycket

[d) ((^;r-e"(Cos^9 + V^Sin^9)((ir

innefattade qvantiteter, hviika alla äro af formen

(e) (>^\Cos^/^ + V^Sin^^),

der d- betecknar någon ibland de reela bågar, hvilkas Cos.

och Sin. satisfi(Ma vilkoret

(/) ()(Cos^4-V^Sin^)=a+/?V^ —

*) Cadchy's raisonneracnt i detta afsceiule [Exe7'cis€s de Mathéni.

T. I, pag. 2) kan cxprimeras sålunda:

Vi liafva antagit tecknet a/* för att kort utmärka den

ibland qvantiteferna

{{x))^=Q^[S^o^fiT-\-\'-\S\n^n\{\),^, {x med positiv rcel del),

livilken motsvarar positionen A=0 i den allmänna ((1)/*, således

:i
''^^= (/^Cos^T+V-lSin^r).

Skulle man nu tillåta sig att, äfvcn då reela delen af x äi

negativ j med tecknet utmärka den ibland qvantiteterna

((.r))'" d.ä. i detta fall ()'"(Cos,a(7r+ T)+V^Sin^;7r+ T))((l)

A

hviiken motsvarar positionen k-=Q i ((1))''^, således

a-^= ^'"(Cos^T+ V-lSin^r)(Cos^;r+V^Sin^7r);

så, "eftersom följaktligen bada dessa skulle gälla för x

med reel del =0 och negativ coefficient för \-\ skulle

t. ex. (-V-1)'" betyda

sa val Los V-lSin
2 2

som ^Cos^ +V-lSin'—^(Cos^7r+V-lSin^7r)

;

h vilket uppenbarligen skulle medföra "un grave inconvénient."

Man kan icke neka, att detta ^'eftersom följaktligen

båda för är ett särdeles svagt skäl för att

helt och hållet beröfva Analysen tecknets x^ begagnande för

X med negativ reel del. —
**) Att man blir nödsakad dertill, om man till ^ antager t och
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Men då man i Analysens nuvarande stränga lider

alldeles icke genom uttrycket ^'Tecknet [a + -1)^ har

för negativt a den eller den betydelsen " behöfver anse

r+TT, allteftersom « är positiv eller negativ, ir visadt. — Men
måhända torde några andra bågar Q' oeh d'' eller (tj^dligare)

^'(«,^) och sådana att

(
^[Cos-^' («,/S)4-V-lSin^' är=«+,5V^ för pos. a

( ()[Cos^"(t^,/?)+V-lSin^"(«,/S)] är=a4-;3y-l för nog. a,

finnas, som kunna göra éqvationerna

(a+ /?V-l)''^= /\Cos,u^' + V-lSina5'

)

gällande för hvarje reelt och rationelt u, den förra för po-

sitivt a och den sednare för negativt u , och tillika håda för

e;= 0 d, ä.

{{fs/^f— (V/S^)'"[Cosu5' (0,/S) +V^Siu.i/^' (O, =
(r)---'j^

=(V^V"[Cos.A^^"(0,^)+V^Sinu^"(0,/S ] ? —
Om några sådana d-' och -5" finnas, sä måste de enligt (y)

vara så beskaffade, att icke blott

I COS^'(0, /?) = COS^"(0, y?) ,

\Sin^'(0,/5)=Sin^"(0,/3^

utan ock för hvarje reelt och rationelt jU

'Cos;tt^'(0, /S)= Cos^ ^ "(O, /5)

,

.Si nu^'(0,/S)— Si ni< ^"(0, ,5)

,

således att

så väl -5-'(0,/?)-^ 'v0,^) 1 äro af någondera formen +2A7r,

som ocl ;i£[^'(0,iS)--;>"(0,/5)] J ^-^'li^^lf tal, Oincliis.);

hvilket uppenbarligen är omöjligt under annot vilkor, än att

de båda 8-\ei,^) och d-"{a,^) äro sådana att de för «= 0 re-

ducera sig till absolut likhet

(J) &XQ,§)~d\<dJ). —
Men nu är uppenbart, alt de enda Ijågar d\a^) och

^''(«,/3), som kunna satisfiera éf|vationerna [a), äro innefat-

tade i

{r+2A7r för positivt « eller noll,

och

T4-:^ + 2Ä7r för nce;itivt a eller noll.
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sig förpliktad att ansvara för giltigheten af samma be-

tydelse äfven i limes a= 0; så är uppenbart, att någon

Är nu k' den sannstyldign Ä-ralören för det förra fallet,

A" for det sednare, så att

fvårt ^\cc,^} är antingen T+2k':t eller T — 2k'n,

Ivårt d-"{a,i3) r+ (2A:"+i:7r eller t-;2A-"- ;

så måste

d-\0,^) vara antingen ±y+2A'7i eller ±^-2k'n,

^'(0,^5) +^+ (2Å"+ l)rr eller jlIL - -2k" ~ V n.,

neml. öfra tecknet för positivt ^^5, det nedra för negati\t ^,

och således enligt ^J) nödvändigt

{k" vara =Ä', då ^ är positivt,

men antingen =Å'+1 eller +^k' då /5 är negativt,

nemligen

då
f? är positivt :

p\«,^;=r+ 2Å-'.-T -I f& (a,^:=T-2k'7i I
antingen< >eller< >,

U'\p:,^)^+ ^2A'+1>/ ld-'\ci,^'—T-2k'-V7iS

då ^ är negativt :

{d-' (a,/S)=T+2k'7t ) (6-' ia,^]—T-2k 7i 1
>eller< >.

b-"ia,^)=T+ 2A' - r TTJ U"(«,/S)=r- ,2A-'+ 1; n J

Dessa äro således de enda och ^"-valörer, som kunna
göra éqv. giltiga, den förra för positivt «, den sednare for

negativt « och båda för «— 0. Man kan således

Idä

a är posAiW [a-^-^^-iy^ antaga

^"|Cos.u(r+ 2ÄOt: +V^Sin,a:r+ 2A'7r)},

i/a a är neg. ^"|Cos_t/rr+ :2Ä-'+l)nl+V-lSiu«[T+ :2Ä- +1)7?]}

allteftersom /5 är pos. eller neg.
eller ock

du a är pos. i\\\{a-^^'\/-i;'-^ antasa

()^{Cosa T - 2k'n: + V^Si n« r - 2k 7i },

dä a är neg. o"{Cos^i>- (2A'+1\t]4- V-lSin«: r-^^A
'

allteftersom ^ är pos. eller nog.

fJjr att den med '« + /S\/-l>" för positivt « betecknade qvan-
tifeten må vid indcfiiiit aftagande numraervalui er af k conver-
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fara för missförstånd i anledning af tecknets för ne-

gativt a upptagande för det ändamål, livartiil vi bestämt

detsamma, icke är att frukta; men fördelarne deraf äro

iika oberäkneliga som vådan af detsammas utdömning
utan fnilgiltig oisak. —

gera mot samraa limes som den med för negativt

« betecknade, — och det ehvad belt tals valör(0 incliis.' man
än för k' må antaga (såsom lätt är att pröfva) — ; men också

står detta ändamål icke att vinna genom några andra och

^"-valörer. — (Antoge man till k' noll, så skulle {^') och

reducera sig till ett oah samma utfrjxk). —
Ickcdestomindre måste vi vidblifva det påstående, som

åfvanfi>re i texten yttrades, att man nemligen är nödsa-

kad med Caucht afstå från tecknets x f'öv negativt a npp-

tagande i Analysen, så vida man till vilkor för detta upp-

tagande gör den fordran, att den med för negativt « be-

tecknade q vant. skall vid indefiuit aflagande nummcrvalörer

af Cl tendera mot samraa llmes, som den med j:" för positivt

« betecknade. — Ty vare sig att man antager (/3') eller (/S")

— de enda möjligheter, hvarigenora sistnämnda ändamål kan

vinnas — ; sä stöter man på en annan ganska betänklig olä-

genhet, alt neml. den med x'^* /or positivt a betecknade

qvant. tenderar vid indejinit aflagande nummervalörer af^
mot fvcnne särskilda limiles, allteftersom denna j?'s conver-

gering mot O sker ifråa positiva eller negativa hållet: så att

nemligen ^;då A bet. ett Tal], om förslaget Q?) antog(\s,

i-A)^ skulle bet. A^{Co%'2k'i.i7T-^\/'^SuY2hyn\Co?>un±\/^Smu7T:

allteftersom (
— fu- tillfället utmärkte den limes, mot

bvilken ( — /^+ f3\/-l>" hade tenderat vid indefinit aff ägande

nuramcrval. af positivt eller negativt ^; och, om förslaget

antoges, en likadan olägenhet. —
Som nu uppenbarligen denna olägenhet är vida lietänk-

ligare än den äfvan omtalade, som skulle blifva en följd af

antagn ing( n

x^ — ^±o '\CosuT i-y-iSinuT) allteftei•som a ar
ickenegativ eller negativ;

sa hafva vi furedragit denna sista antagning framför (^5 eller

(|S")> förmenande oss fcir öfrigt (såsom nämndes! på intet sätt

hvarken n()dsakade eller berättigade att på grund af den an-

tydda, sä kallade, olägenheten utesluta ur Analysen tecknet

för negativt a. —
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Not. Il

(Sid. 144).

Man inser efter detta, att icke det ringaste skäl före-

finnes för tecknets Arcsinx bannlysning för det fall, alt

X är reei och numeriskt ^ 1. — För att emedlertid komma
orsaken till Gauchy's interdict i detta afseende*) på spå-

ren, kan följande göra tillfyllest.

Betecknar man med Arcsin((x)) det allmänna uttryck»

som i sig innefattar alla de qvantiteter, hvilkas Sinus ar

x; så — om man med u betecknar detta uttrycks reela

del och med v coeHicienten för V-1 deruti — anser

Cauchy **)sig hafva funnit, M^^fÖr hvarje x(= a+/9V-l)"

(100)'^**) . . . M= Arcsin((l))±^^—

neml.

(99) . . , ^bet. Arcsin-

och

(104) ...... ^'=±/Q, allteftersom öfra eller nedra teck-

net begagnas i (100),

neml.

I
.Sin^ ' Cos^),

och såledesoch således

(106). . . Arcsin((x})= Arcsin((l))±(^+^Y^-^^.

*) Se Inleda, sid. 75 och 76. —
Lee. du Calc. Différ. Lee. XI. —
För tydlighets skull bibehålla vi här Caucuy's egen num-

rering af sina éqvationer. —
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Han öfvergår derefter till att söka qvantitetens Q,

uttryck i a och /5. — "Emedan," säger han, "Gos^ må-
"ste vara positiv och man således har

(110)...

Sin^ =

ICos^:

"sä finnes af (105), att

( 1 12) . .. .a= ± |y'f!i|L+l
+
y'("'+^'+^)'~ +

''allteftersom är positiv eller negativ." —
Ån — om ^ är noll dä? (alltså x reel =a). — Här

begår nu Cauchy den oförsigtigheten att obetingadt taga

för afgjordt, att eqvationens (112) sednare membri bada
valörer, sådana de blifva för /5=0, skola vara rätta va-

lörer af D för ^5=0 [eftersom de gälla den ena för h varje

positivt /9, den andra för hvarje negativt Han sätter

derföre ^=0 i (112) och statuerar, att de Z^at^a resultalerna

(113) ^^=±V-?^\/(^7V?n7(?yj
d. ä. =0 för a numer. ^1>

och

(115) = ±AVa^ + Va^—1) för a numer. >1,
gälla i den händelsen att ^ är =0. —

Det är just denna o/örsigtighet , som vallat C^ucnr^s
fordom mot tecknet Arcsinx JÖr den händelsen att ^ är =0
och a mimer. ^l. — Ty sedan han definierat detta tec-

ken med "den qvantitet, som eihålles ur sednare mera-



155

''brum(106), då man der i stället för + framför trinomen

"sätter + och antager Ä=0 uti

Arcsin((l)) = ^±2Ä-7r,

"hvadan eqvationen

(107) Arcsinji: = ^+DV^;"
så följer interdiclet: "Emedan, för den händelsen att ^ är =0
"och a niim. >>1, ^ har två särskilda valörer (115) , och
"således sednare membrnm i (107) tillägger tecknet Arcsinx
"två hvarannan motsättande betydelser; så bÖr man för

"detta fall afstå från begagnandet af tecknet Arcsinx." —
Går man tillåtliga vägar, så finner man att eqv. (106)

är rigtig för alla möjliga valörer af a och om man
med ^ deruti förstår (99) och med ^ en qvantitet, som
kan sättas under foimen (112), så vida icke ^ ar =0 och

på samma gång a numer, ^l, i hvilket fall den redu-

cerar sig icke till (115), ulan till

+ /(Va2+V^-^)
och dermed förfaller Cauchy's skäl för tecknets Arcsinj:

utdömmande för detta fall. —

Man kan tillägga, att första orsaken till ifråga-

varande misstag ligger i den omständigheten, att Cauchy
tillåtit sig att statuera eqv. (106) giltig för alla händelser,

utan att om betydelsen af ^ deruti uppgifva annat än

*) Theoremet på sid. 144 utvisar ju, att éqv. (106) är rigtig i

aiia händelser, om man med Cl förstår / 1
)
och

deruti med — , då denua reducerar sig till — , förstår

^/a^— 1. — Denna 0,-valör reducerar sig — såsom lätt är

att pröfva — just till (112), då /S icke är =0; vidare [lika-

som (112)] till noll, då /S är =0 och a num. ~^^'-> ^i'^

AV^^+V""^-!)' då /S=:0 och a numer. > 1. ~
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det för 8=0 särdeles vanskliga uttrycket if—^ 1

—

För /?=0 reducerar sig ju Cos^ till — , då a är numer. ^1,

och till O dä a är num. >1. —

Och till detta förleddes Gauchy deraf, alt han i

sjelfva ingressen af sitt raisonnenient, utan alla förbehåll,

utbytte



Angåelille Svenska Tabellverket^ oeli
oiii Folkiiiaiagden m. iii. i Riket

lUicler de iiråii 1^15 sist-
forfliitiie ^5 åren^

af

JOHN AD. LEYONMARCR,

Till Akademien ioleranad deu 8 Oktober l845.

Oel Svenska Tabellverket, som nu snart upp-

hunnit en tid af 100 år, har egentligen Kongl.

Vetenskaps-Akademien att tacka för sin upprin-

nelse, emedan det var denna Kongh Akademi,
som, vid 1747 års riksdag, — med öfveiiem-

nande af, dels åtskillige af dess så förtjenstfulle

Sekreteiare Wargentin i anledning af Landshöf-

dinganies afgifne uppgifter om folkmängden i

Riket sammandragne tabeller, och dels ett af

honom uppiatladt förslag till formulär för na-

tivitetens och mortalitetens åilio:a antecknan-

de af Rikets Presterskap, — hos Rikets du för-

samlade Ständers Secreta-Utskott anmälde nyt-

tan och nödvändigheten af ett ordentligt tabell-

verks inrättande i Riket. Denna Kongl. Akade-
miens åtgärd hade till påföljd, att Secreta-Ut-

skuttet, med förklarande af sin fägnad häröfver,

afvensom öfver all den njMta i öfrigt, som ge-

nom Kongl. Akademiens inrätlning för Riket var

1
åstadkommen, i skrifvelse daterad den 12 De-

' cember 1747 hos Kongl. Maj:t i underdånig-
het hemställde, att ej allenast af ofvannämde af

K. V. Akad. Handl. 7845. 14r



158

Herr Warge^^to sammanfatlade forrijulär för an-

teckning af årliga naliviteten och nioi taliteten,

utan ock af ett inom samma Urskott utaibetadt

formulär för uppgift å Rikets samtlige invå-

nare till ålder y kon och stånd m. m , upplagor

på Kongl. AJajits och Kronans bekostnad måtte
tryckas, för att utdelas, de förra till alla kvrkor

i Riket, och de sednare till vederbörande \erk
och Autoriteter, så att verksLrillighelen genast

med påföljande året måtle kunna taga sin begyn-
nelse. Med nådigt bifall härtill, täcktes Kongl,

Maj:t derefter, genom nå;ligt bref af den 3 Fe-

bruari 1748, anbefalla Kongl. Stats-Corttoiet , att

om verkställigheten af hvad då i början på det-

samma ankom, draga all skyndsam försorg, så

att det åsyftade ändamålet ju förr dess hellre

matte kunna vinnas.

Det var emedlertid först med året 1749,
som det Svenska Tabellverket tog sin begyn-

nelse; och de för sammn år i Consislorierna för-

fattade sammandrag af till dem inkomne la-

belier utgöra början af den samling af hand-

lin2:ar, som nu hus KoncjL Tabel 1-Cum missionen
förvaras.

Utaf en i Kongl. Vetenskaps-Akademiens

Handlingar for år 1769 inföid, af Kongl. Com-
missionens ledamot och först utsedde Sekrete-

rare, ofvanbemälte Herr ^^ARGE^TI^^, lörfattaii

afhandlins: om Stockholms stads tillväxt i folk-

rikhet trån år 1721 till 1766 , inhämtas väl emed-
lertid, att redan på 1730-talet, tabeller öfver år-

ligen födde och döde från de flesta Consistoriei n.i

ill dåvarande Kongl. Canzli-Collegii Inrikes Ci-

vil-Evpedilion hade blifvit afgilne, men att nå-

gon nojaklig upj')lysning i de omständigheter , som
löide befolkningen, af dem icke kunde vinnas,

emedan uppgifterna befunnits inrätlaJde efter god-
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tycke, ocli icke efter något visst formulär, h va-

dan ock Coasistonerne, såsom det vill synas,

toide hafva fått tillåtelse att dermed tills vidare

upphöra.

Efter Tabellvei kets sålunda först med året

1749 inträffade ordentliga inrättning, finnes KongL
Maj:t genom bref till Kongl. Commissionen, da-

leradt den 13 Juli 1762, i nåder hafva för-

ordnat, att, som många för allmänheten intres-

santa och tjenliga upplysningar utnr Tabellver-

ket kunde hämtas, så borde Coni missionen till

Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar vid

livarjc års slut till införande afgifva livad, som
till detta ändamål bäst kunde passa sig. Ehu-
ru väl samma Handlinsrar tid efter annan finnas

vara riktade med flere intressante afhand lingar,

dels om folkmängden, och dels om nativiteten

t>ch mortaliteten såväl i hela Riket, som flefe

dess delar särskilt, till Kongl. Akademien in-

gifne, ej allenast af Herr Wärgentin och dess

2:ne efterträdare i Tal)ell-Sekreterare-tjensten Her-

rarne RuTHBERG och NicÅNDER, utau ock frän flere

.af tabeilförfattande personer i landsorterna, saknas

dock i KongL Akademiens Handlingar ordentliga

uppgifter från de förra om förhållandet för h var-

je år, såsom af nyss högstberörde nådiga Förord-

nande skulle synas hafva bordt vara en följd;

men, såsom troligast är, hafva de tabellaiiska

årssammandragen, som af dessa embetsmän under
liden blifvit upprättade^ befunnits dels för vid-

lyftiga, och dels i afseende på siffertrycket allt

för kostsamma, att i Handlingarne fullständigt

kunna inrymmas. Möjligen torde ock, efter den
tidens tänkesätt, hemlighet i flere hithörande de-

lar ansetts vara af nödvändighet, h varpå exem-
pei icke eller saknas. Ett ytterligare samt huf-
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vudsakligt hinder derföre, omkring 1790-lalel9

torde ock kunna igenfinnas i den mindre lillför-

iilliohet i de dels ifrån Consistorierna och dels

från Landshöfdinge-Embetena insände tahell-sam-

iTiand rågen, som småningom till den grad upp-

täcktes, att hela församlingar ur en och annan
fuonos uleslulne, h vilka betydliga fel icke förr

än i början af 1800-talet på nöjaktigt sätt hafva

blifvit afhulpne, hvaruti den 3:dje Sekreterarens

Herr Canzli-Rådet Nicanders använda nit i märk-
bar mån bidrog, ocrii hvarom en af honom angå-

ende Tabellverkets tillstånd från 1775 till 1795
ingifven, med alla sina bilagor successivt i Kongl.

Akademiens Handlingar för åren 1799, 1800 och

1801 införd, samt sedermera äfven särskilt af

trycket utgifven afhandling lemnar en närmare
upplysning. Efter sistnämde lid har Herr Ni-

cANDER afgifvit 3 fullständiga berättelser för qvin-

qvennii-perioderna 1800, 1805 och 1810, h vilka

alla Kono;l. Akademien i sina Handlingar äfven-

ledes in extenso låtit införa.

Då undeitecknad med året 1815 emot-

tog Sekrelerare-tjensten vid Tabellverket, undföll

högstberörde nådiga stadgande om årliga uppgifter

till Kongl. Akademien ingalunda hans kännedom
och uppmärksamhet; men för hans uraktlåtenhet

att samma stadgande fullgöra, torde följande om-
ständigheter befinnas vara för honom gällande

ursäkter

:

l:o den tid han behöft, för att sjelf i det-

ta för honom vid tjenstens tillttäde alldeles

främmande arbete si i^- inöfva, samt att , efter full-

bordandet af dess törsta qvinqvennii-tabell-ar-

bete för åren 1811 med 1815 och tless jemfö-

relse med det af foietiädaren för åren 1806 med
1810 afgifne, så många och så väsendtliga skilj-
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ak tigheter förefunnos, att ettdera af dessa båda

arbeten måste antagas för osannolikt; och det var

först efter eo längre tid, som, genom särskilt an-

ställde jemförelser, den upptäckten gjordes, att 1810
års sammandragne Qviiiqvennii-Tabeilverk , genom
från hvarjehanda af krigsoroligheterna år 1809 sig

liärledande orsaker, i högsta måtto blifvit opålitligt,

då derunder från Fält-Consistorierna ordentliga

uppgifter hade uteblilvit, samt att ett större an-

tal till Pommern bort-kommenderadt manskap
icke alhnast år 1810, ulan ock redan år 1805
var uteslutet, som sedermera år 1815 i tabel-

lerna återfanns, och var det först vid afslutnin-

gen af 1820 års Qvinqvennii-Tabellverk , som
öfvertygelsen vanns om 1815 års tabellers stöire

pålitlighet emot dem för 1810, på sätt Kongl.

Commissionens under den 9 November 1822 till

Kongl. Maj:t afgifne underdåniga berättelse när-

mare upplyser; och

2:o att, efter det den af Kongl. Com missionen

under den 23 Januari 1818 afgifne qvinqvennii-

berältelsen för åren 1811 med 1815, i följd af

Rikets Ständers beslut, på Stats-UtskotleLs föran-

staltande blifvit i hela sin vidd, — sjelfva tabellerna

dock undantagne, — till li jcket befordrad, hafva

på Kongl. Maj.is derom gifne nådiga befallningar,

ej allenast alla de sedermera afgifne Qvinqvenale
Berältelserne, och nu för tredje gången sjelfva

de dertill höiande tabelleina, i hela deras vidd,

på lika sätt kommit till allmänhetens kännedom,
utan ock de genom Kongl Brefvet den 25 Maj
1824 äfven emellan qvinqvennii-periuderna an-

befallde årsberättelserna, dels genom i allmänna
tidningarne införda utdiag, och dels dem in ex-

tenso bifogade, blifvit ofifentliggjorda. Sålunda,
och utom förstnämde 1815 års genom Stats-Ut-
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skottets försorg tryckta qviiiqvennii-berättelse,

samt en sedermeia af Läkare-Sällskapet iitreqvi-

verad och på dess enskilla bekostnad tryckt ta-

bell öfver nativiteten och mortaliteten m. m. i

Riket åren 1816, 1817 och 1818, har

Qvinqvennii-beräUelsen för åren 1816 med 1820,
daterad den 9 November 1822, blifvit ibland

Rikels Ständer utdeld, och de öfrige exem-
plaren al den tryckta upplagan mut lindrig

betalning håll ils allmänhelen tillhanda;

Innehållet af åi sberältelsen för åren 1821 o.ch

1822 blifvit infördt i Post- och Inrikes-Tid-

ningen år 1824 ]N:o 153;

Ett Transumt af 1823 års berättelse likaså inta-

get i samma tidning år 1825 -N:o 52; men
sedermera, på nådi,^ befallning, återstoden af

denna berättelse, tillika med ett densamma i

underdånigbet bifogadt general-sammandrag

för 75 år, allt ifrån år 1749 tillbaka, utvi-

sande årliga nativiteten, mortaliteten , in-

gångne och genom döden upplöste äktenskap,

årliga antalet döde i kopporna, samt folk-

mängden h varje q vinq vennii-år, ej allenast

öfver hela Riket, utan ock i Stockholms stad,

sär:*Ailt trvckt ocb med Tidningen ^lo 205
för år 1825 utdeld;

Årsberättelsen för år 1824 införd i Post- och

Inrikes-Tidningen år 1826, -N:o 73;
Qvinqvennii-berättelsen for åren 1821 med 1825,

daterad den 10 Maj 1828, utdeld med sam-

ma Tidning för år 1828, y-.o 289, hvaiförutan

af de dcrtill hörande 42 tabelleine, — i hela

deras vidd i stentr vek utgifne , — anbefald ut-

delning blif\it verkstiilld till de publike Ver-

ken , Prcstci ierna och alla Stadsförsamlingarne i

Riket, h varefter de återstående labell-exem-
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plåten emot lindrigt pris hållils allmänheten

tillhanda;

Berättelsen för åren 1826 och 1827, särskilt

tryckt, och med Post- och lurikes-Tiduingen

år 1829, N:o 118 utdeld,

Årsberättelsen för 1828, intagen i samma Tid-

ning år 1830, N:o 49, och dertill hörande
tabell tillika utdeld;

Den för år 1829, likaledes i Tidningen år 1831,
N:o 118;

Qvinqvennii-berättelsen för åren 1826 med 1830,

tryckt och uldeld med Post- och Inrikes-

Tidningen år 1833, Nro 170, dock utan att

de derlill hörande 51 tabellerna denna gång

till trycket befordiades

;

Berättelsen föi- åren 1831 och 1832 i Stats-Tid-

ningen år 1834, N:o 194 intagen , och de der-

till hörande 2:ne tabellerna tillika utdelade;

Likaledes Berättelsen och tabellen för år 1833
med Stats-Tidningen år 1835, N:o 98;

Årsberättelsen för år 1834, införd i Siats-Tid-

ningen år 1836, J\:o 51, hvarefter på sär-

skilt nådig befallning, såväl den dertill hö-

rande tabellen, som ett särskilt utdrag af

Tabellverket, till närmare upplysning i syn-

nerhet om de ar 1834 i den dä härjande Cho-
lera-farsolen aflidnes antal och ålder m. m.

,

med 1836 års Stats-Tidning, N:o 76, utdelades;

Qvinqvennii-berättelsen för åren 1831 med 1835,
jemte 3:ne bilagor, lill särskilt upplysning
om folkmängdens tillväxt sedan år 1795, ut-

delad med Siats-Tidningen för år 1838, N:o

225, hvarförutan de samma berättelse tillhö-

rande öfriga 48 tabellerna blefvo af trycket

utgifne, och på lika sätt som år 1828, dels

de Publika Verken, Prosterierna och Stads-



164

församlingarne delgifne, och dels allmänheten

lillhandahållne;

Berättelsen för begge åren 1836 och 1837 med
sina General-Sammandrag uti Stats-Tidningen

år 1839, N:o 170, införd och utdelad; h var-

efter Kongl. Maj:t, genom nådigt bref af den
1 Februari 1841, på Commissionens under-

dåniga hemställan, behagat tillåta, att da-

danefler alltid såväl sjelfva årsberättelserna,

som det till dem hörande General-Samman-
draget, lår till ett antal af 2500 exemplar

h varje gång tryckas, och till allmänhetens

kännedom med Siats-Tidningen utdelas; till

underdånig åtlydnad hvaraf,

Årsberättelsen för' både 1838 och 1839, såväl

som tabelleina, åtföljt nämde Tidning år

1841, N:o 132, och har slutligen

Qvinqvennii-berätlelsen för åien 1836 med 1840,

afgifven den 6 Maj 1844, blifvit tryckt och

med Tidningen, Nro 194 utdelad; men den

derjemte till lika utdelning, som åren 1828
och 1838, i nåder anbefallde tryckningen af

de dertill hörande 51 Q vinq vennii-Tab. har , i

anseende till tryckets besvärligheter , ännu icke

hunnit alt helt och hållet fullbordas

;

Och då nu sålunda de upplysningar, som utur

Tabellverket kunnat förväntas, utan den sär-

skilla kostnad för Kongl. Akademien, som från

sifl'erlabellers tryck är oskiljaktig, kommit till

allmän kännedom, har jag trutt mig böra afvakta

någon lämplig period, då en vidsträcktaie jem-

förelse de säkrare ttd^ell-uj^pgifterna emelUm skul-

le kunna för Konsl. Akademien framläiiqas , och

då, fl ån år 1815 räknad t, Tjugufem år med

*) Alla dessa tabeller iiro numera fullständigl från li ve

-

kel ulkomn^i.
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1840 luplt till ända, under hvilka Sveiiges Rike

,

o;enoni Försynens nåd, njutit ett sällspordt full-

komligt fredslugn, har jag trott liden nu vara

inne för ofvannänide min skyldighets fullgörande

genom den afliandling, jag härmedelst vördsam-

mast vågar för Kongl. Akademien framlägga.

Till en början, och såsom en fulHol jd af den

historik min företrädares ofvannämde år 1799
till Kongl. Akademien ingifne afhandling inne-

fattar, anser jag mig här föist böra anföra de

anstalter och åtgärder samt forändringar i formu-

lärer och föreskrifter, hvilka under den seder-

mera framflutna tiden, till förmodad förbättring

af Tabellverket, blifvit vidlagne.

Fortfarande afglfver ännu hvarje Kyrko-
herde i Riket för sin försam Ii ne: såväl årli^ ta-

bell öfver nativiteten och niortal i teten samt in-

gångne och upplöste äktenskap m. m., som ock —
Kj^rkoherdarne i Stockholm och Norrköping en-

samt undantagne, — hvart femte år en särskilt

tabell öfver den vid årets slut i församlingen

befintliga folkmängden, hvilka tabeller, hvadnäm-
de tvenne städer angå, upprättas och afgifvas

genom dervarande Magistraters försorg. Af alla

förenämde tabeller för landsbygden, hvilka lik-

väl, på de flere ställen, där församlingarne äro

belagne i mer än elt Län, partielt för h vardera

länsdelen skola upprättas, sammanräknar och
författar hvarje Contracl s-Prost en summarisk
tabell, eller 2:ne, der Contractet på flere Län
är fördela Jt, för alla hans Contract underly-
dande församlingar, hvilka prosteri-tabeller, til-

lika med dem, som från Städerna afgifvas, till

Consistorierna insände, och, efter der undergån-
gen granskning, vidare till Kongl. Commissionen
fortskalTade, utgöra materielen för de Läns- och

Stifts-Tabeller, som, efter deras här ytterligare
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till siffran uiidergöngna noggranna revision, nu-

mera i Kongl. Tabell-CoQimissionen blifva upp-
rättade, och utgöra grunden för den så kallade

Riks-Tabellen eller det årliga General-Samman-
draget. I de med iSOO-talets början för begge

dessa slags tabeller fastställde och emanerade for-

mulärer blef ingen ändring hufvudsakligen vidta-

gen förr, än år 1820, då en ny upplaga af dem
ägde rum.

Hvad nu först angår dittills gällande formu-

läret för de årliga, eller de så kallade mortali-

tets-tabellerna, gällande både för Landsbygden och

Städerne, hade de deri tillika föreskrifne uppgif-

terna angående ungefärliga utsädet under året at"

råg, hvete, korn, hafra, blandsäd, ärter och po-

tales, äfvensom å kornets förökning af dessa ut-

säden, på många anledningai- tid efter annan be-

funnits i mer och mindre mån otillföilitliga , och

kunde icke gerna blifva annorlunda i anseende

till den tillåtna ungefärliga uppgiften; h vartill

kom ett af Presterskapet sjelft öfverklagadt miss-

troende och farhåga för högre beskattning, som
visade sig hos dem, af h vilka hithörande upp-

lysningar skulle inhämtas. Otillförlitligheten , el-

ler skilnaden emellan dessa uppgifter och veik-

ligheten, ådagalades, ensamt hvad Upsala Län
angick, genom en af Landshöfdinge-Embetet der-

städes under den 8 November 18 16 till Kongl.

Maj:t aflåten underdånig skrifvelse, enligt h vilken

differencen i Presterskapets uppgifter af utsädet,

ensamt för år 1815, emot verkligheten skulle haf-

va utgjordt icke mindre än 5775 tunnor afsamt-

lige ofvanuppräknade sädesslag, potäterne inbe-

räknade. Af denna förekomne olikhet, och flere

i Tabell-Comniissioneiis bäröfver infordrade och

den 23 Juni 1818 afgifne underdåniga utlåtande
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anförda skäl, samt ComiinssioneBS på grund af

dem gjorda hemställan, behagade Kongl. Majit i

nådig skriFvelse af den 6 Jiili 1821 bifalla, alt

dessa slags uppgifter, såsom då redan intagne i

det för Landshöfdingarnes femårs-berättelse fast-

ställda formuläret, från Presterskapets årstabeller

finge uteslutas, h varefter det derigenom i for-

muläret ledigblifna rummet begagnades till er-

hållande af förut Församlingsvis saknad specifi-^

kation å födde oäkta barn, å döde under 10, emel-

lan 10 och 25, 25 och 50 samt öfver 50 års ål-

der, och å de vaccinerades antal, uti hvilket allt

upplysning hittills endast prosterivis, eller för

hela Contract, kunnat här vinnas. Alltifrån Ta-
bellverkets början var i formuläret föreskrift

gifven om dödlighetens noggranna specifikation

under icke mindre än 34 särskilla sjukdoms-ru-

briker, h vilka anteckningar under då framflutne

80 år kostat icke mindre tabellförfatlarne, än
tjenstemännen i Kongl. Commissionen ett seder-

mera otacksamt befunnit drygt arbete. I hvad
mån större tillföilitlighet härutinnan i äldre ti-

der ägt lum, lemnas derhän; men tvifvelsmål

kunde, efter år 1815 åtminstone, icke uteblifva, då,

enligt Kongl. Commissionens underdåniga skrif-

velse daterad den 22 September 1820, icke min-
dre än 43,950 personer, eller nära 7:de delen af

antalet under ett tillryggalagdt Qvinqvennium
döde, hade blifvit upptagne under den bland
uppgifterna då tillåtne rubriken: Oangifven sjuk-

dom. Under det den tid herrskande nit om ut-

vägar till en förening af de medicinska med de
ecclesiastika bestyren hos Presterskapet, troddes
likväl rättelse häruti kunna vinnas, ej allenast

genom berörde rubriks uteslutande ifrån, utan
ock förmedelst alla de öfriga rubrikernas om-
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flyttnins: i nosologisk ordning i formuläret, ocli

genom ett deri tillika infördt register å syno-

nj^ma sjukdomar, på h vilket sätt del 1821 ema-
nerade formuläiet fördenskull förändrades, h var-

efter anteckningarne på sådant sätt ännu seder-

mera i 10 års tid fortforo, helst som förslaget

härtill, afgifvet af Herr Professoren och Riddaren
Trafvenfelt, på det kraftigaste understöddes af

Kongl. Commissionens Ledamot Herr Presidenten

och Commendören von Schulzenhedi. I detta

med år 1821 ulfärdade och begagnade nya for-

mulär hief det öfiiga lediga utrymmet hufvud-

sakligast användt till 2:iie nva artiklar, den ena

for anteckning af olika åldrarne i hvilka äkten-

skap ingingos, och den andia för anteckning af

In- eller Ut-fly ttnin^^arnes särskilta antalihvaije

Pi osteri. \ id den sedei mera år 1830 inträf-

fade Riksdagen afgaf till Konol. Maiit Höovördi2:a

Presle-Slåndtt åtskillige af dess Ecclesiastik-L t-

skott vid såväl de årliga, som de qvinqvennale

labellformulärerna gjorda anmärkningar, såsom

orden lydji, ''till det ajseende desamma möjligen

kunde finnas förtjena" ^ hvaröfver Tabell-Cum-

missionens underdåniga utlåtancie infordrades. Den
hufvudsakhgaste al dessa anmärknin^spunkter var

då Ståndets önskan, att Pi esterskapet alldeles

måtte befrias ifrån skyldighelen att specificera

dödsorsakerna, h\ilken specifikation af Ståndet

sjt lft medgafs vaja ganska opålithg, och ej kunde
blifva annat, då en af Ståndets samt Utskottets

egna tabellforfatlande ledamöter, uti en anmärk-
ningarne bifogad bilaga, öppet förklarade sig alltid

under rubriken: Jndidppa bruka införa alla dem,
om hvilkas dötlsorsak ingen säker uppgift till honom
hade blifvit alh.Mnnad. För e^en del finnes också

Kon"l.
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Kongl. Commissioneii, i dess föi- år l825 afgifne

Qvinqvennii-berättelse, sig fornnlåteii att fästa

Kongl. Majils nådiga uppuiärksaniht* I på ifi Agava-

lande allt mer och mer uppdagade otillföi litlighet

,

såsom nästan oundviklig, i anseende till preslgårdar-

nes i de fleste pasloraler ofta betydliga aflägsen-

het, b varigenom den pi estman, som anteckningen

ålåg, nrslåndsattes att sjelf kunna bedörama dödsor-

sakens beskalfenbet, utan nödgades dervid förlita

sig på af oförstånd ocb ok un nig bet. oftast vilsele-

dande berättelser af dem, som dödsfallen löi' bo-

nom anokäide; bvarigenorn den afsedda pålitlig-

bet, som borde ligga till grund för en Önskvärd

generel beräkning af b varje sjukdoms äiliga in-

flytelse på moitaliteten orterna emellan, icke

kunde vinnas, om ock prestmannen ägde all den

medicinska insigt, som genom sednare ti iers vid-

tagne fo r fat Iti ingår, cbiirii egentligast lill sjuk-

domars botande ocb förekommande, allmännare

än fordom, nu kunde vara alt förvänta; b var-

förutan, ocb med undantag af kopj)smittan , miss-

fall, epiden/iskt bärjande farsoter samt inträiTande

olycksbändelsers närmare beskaffenbet , Commis-
sioneu trodde de öfriga dödsoisakernas noggrannare

kännedom, åtminstone nu mera , kanna för tabell-

verket anses likgiltigare än förr, sedan Kongl.

Sundbets Collegium, genom tlit ingående förbätt-

rade rapporter fiån pro vincial-läkarne, blifvit i

tillfälle att, säkrare än någon annan autoritet,

bedömnia de sjukdomar , som lokalt i en ellei- an-

nan ort, jemforelsevis lill andra orter, ägde en

större inflytelse på dödligbelen. Med åberopande
af detta underdåniga utlåtande, iakttog Kongl.

Commissiunen i dess under den 8 December 1830
afgifne nya förslag till foimuläret för den åiliga

K. v. Akad. Handl. 7845. 15
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anteckningen, elt härmed öfverensstämmancle itfe-

slulande af alla andra diuills begagnade döds-

orsaks-rubriker, än af Barnsbörd ^ Smittkoppor

samt Olyckshändelser , med en ibland de

på tabellen upptagne anniärknin^jspnnk terna för-

faltarne lemnad uttrycklig föreskrift, att i hän-

delse någon epidemiskt härjande farsot, såsom

rödsot iiller mässling m, fl., skulle åstadkomma
någon större dödlighet i orten, då, på lika säti

som tillförene, såväl till antal och olikhet i ål-

dern, som till månaden af året, ombesörja an-

teckningen ; h varförutan i detta nya formuläi et ett

säiskilt rum lemnades forfattarne ledigt, för att,

utom beskrifning å inträffande märkvärdiga na-

turhändelser, äfven där meddela närriiare upp-
lysning om tle epidemier såväl ibland menniskor

som husdjuren, h vilka under årets lopp kunde
i en betydligare och ovanlig mån hafva varit

gängse. Vid samma tillfälle, samt i öfverensstäm-

melse med Preste-Slåndets yttrade åsigt och ön-

skan, uteslöts äfven, såsom lika opålitlig ansedd,

en i förra formulärerna upptagen särskilt arti-

kel under titel: döde fattige; h v aremot en ny
artikel inföides för specifikation, så till åldern

som dödsmånaden, af alla dem, som imder åiet

aflidit i 13arnlius ^ Fattighus , derunder jemväl

utom desamma fatti^medel åtnjutande inbegripna,

i Lazaretter j Hospitaler och Juinge/ser j med af-

skiljande dervid af de äkta eller oäkta barnen,

såviil under 1 år, som deremellan och 3 års ål-

der. Vidare, och i öfverensstämmelse med ett

af Biskopen m. m. Herr Doclor Hedrén "PP"
gjord t föi slag, infördes i detta formulär 2:ne

nya artiklar fcir såväl de föddes som de dödas

upptagande efter stånds-klasser ^ äfvensom den

förrvarande artikeln för äktenskapernas anteckning
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i enahanda hänseende bief omändrad, för li vilka

redan länge förut vigtiga ansedde upplysningar

ntrymme allt dittills hade saknats. Åtskilliga

smärre vidtagna föländringar att förtiga, voro

följande 3:ne i öfrigt de hufvndsakligaste, nem-
ligen: Fördelningen af artikeln: Dödfödde j, till

skilnad emellan dera af äkta eller oäkta säng;

en ny artikel för Barna-föderskornas anteck-

nande under antingen goda
j, bergliga eller knap-

pa villkor; samt slutligen förändring af förra upp-

giften å in- och ut-jljttade till en formlig kal-

kul, på sätt af Herr Prosten Hammargren var

föreslaget, hvilket förslag till alla delar af Kongl.

Gommissionen desto hellre antogs, som den der-

igenom närmare bestämda ärliga uppgiften å folk-

mängden i h varje prosteri, ehuru icke försam-

lingsvis vunnen, ansågs ledande till någon ytter-

ligare kontroll å efterföljande års qvinqvennale

tabeller. Sålunda förändrade och fastställde ge-

nom Kongl. brefvet af den 29 Januari 1831 , haf-

va dessa nya formulärer ifrån och med samma
år tjent vederbörande till efterrättelse för den
årliga anteckningen, och slutligen vid den nya
upplaga af dem, som år 1840 blef af nöden, har

ingen annan väsendtlig förändring blifvit vidtagen,

än den, att till följd af Kongl. Maj:ts nådiga be-

fallning i bref af den 26 Juni 1840, den nyss

här ofvan omoämda artikeln för Barna-föder^
skornas åtskiljande i goda, bergliga eller knappa
villkor, ökades med en fjerde rubrik: för dem i

fattiga villkor, till h vilken böra hänföras alla

sådana, som i anseende till bristande arbetsför-

måga, eller i saknad af egna tillgångar, helt och

hållet försörjas genom allmänna eller enskiltas

gåfvor och understöd.
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Hvad beträffar de 2:iie särskiita labell-for-

mulärerna för folkmängdens qvinqvennala anteck-

nande, det ena för landsbygden och del andra

för städerna, så hafva desamma emellan åren

1800 och 1840 icke mer än en enda gång, eller

år 1825, i öfverensstämmelse med Kongl. bref-

vet af den 19 Januari samma år, undergått för-

ändring, som då bestod deri, hvad förstnärade

formulär eller det för landsbygden vidkom, att,

på sätt i ett föregående nådigt bref af den 8:de

Maj 1821 var förordnad t, de nu mera i Lands-
höfdingarnes femårs-bei ättelser ingående uppgifter

om ungefärliga tunnelandtaJet öppen jord ^ dess

besådda delj äfvensom antal hästar , oxar
j,
kor,

ungboskap och far j, helt och hållet uteslötos,

hvarigenom utrymme vanns till förut ybri'^//?^///?^^-

"vis saknad specifikation å antalet af matlags

gifta j enklingår och enkor samt ogifta och barn»

Att förtiga åtskilliga i rubrikerna inom hvarje

klass, till vinnande af fullkomlighet och tydlig-

het, gjorda rättelser och tillägg, som Uti Kongl.

Com missionens underdåniga skrifyelse, redan af

den 22 September 1820, bos Kongl. Maj:t hem-
ställdes, och medelst högstberörde bref i nåder

gillades, blef genom artiklarnes omställning ut-

rymme bered t ej allenast för några nya §§, dels

för Gästglfvares j, Traktörers och Krögares sär-

skiita upptagande j hvilka, i saknad af bestämd
rubrik, förut om vexlingsvis i olika §§ intagits,

och dels till afskiljande och närmare specitikalion

af Fångar j som förut ibland fat ligh joner, voro

inräknade; samt för utsättande af ^z/?/<^z/^^ föi hvarje

ort af de i forn}uliiret uj)präknade Bruk och

Fabriker m. rn., ulan ock för intagandet deri af

alla den tiden gälla ude och nödiga ansedde före-

skrifter till författarnes vä" led n in" vid tabellernas
o o
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upprättande, h vilka såmedelst dervid alltid skulle

ligga dem för ögonen. Enahanda kolumnernes

omflyttning och vidsträcktare införda underrät-

telser för de tabell-författande, iakttogs äfven i

formuläret för städerna, hvars hufvudsakligaste

förändring i öfrigt bestod af en ny och särskilt

§ för inlagande af i Riket bosatte Utländningar

och Mosaiske Trosbekännare , äfvensom af en för

Fån^arnes afskiljafidefrån Fattighjonen, 1 begge

formulärerna , hvad angick ^ h vilka förut

uppgåfvos under 4 rubriker af förmögna j be-

hållna ^ fattiga och utfattiga ^ blef, till följd af

en särskilt nådig befallning i Kongl. brefvet af

den 19 Januari 1825, den för dem bestämda

artikeln i så måtto förändrad, att desamma dä-

danefter i blott 3 afdelningar skulle specificeras,

nera ligen: sådane, som af egna tillgångar ägde
mer, än hvad till derasförsörjande erfordrades

;

sådane som kunde af egna tillgångar sig för-
sörja j samt slutligen sådane som det icke kunde
förutan andras gåfvor och understöd.

Med året 1840 blef af sistnämde begfi;e formu-

iarer, liksom, på sätt redan ofvan är nämdt, af det

för den årliga anteckningen , en ny upplaga af nö-

den, i anledning hvaraf Kongl. Commissionen , efter

att hafva afgifvit ända dertills med nådig til-

låtelse uteblifvet och fördröjt underdånigt svar

på Kongl. Maj:ts nådiga remiss å de vid 1830
års riksdag af Preste-Ståndet i afseende äfven på
folkmängds-tabellerna framställda anmärkningar,
för egen del deri föreslog åtskilliga ganska väsendt-

liga förändringar., förnämligast bestående deruti,

l:o, att då af folkmängds-tabellerna, hvad man-
könet beträffade, verkliga persona let i vissa yrken
och näringar icke kunnat igenfinnas, af orsak,

att, enligt gifven föreskrift, i hela den dithö-
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rande säiskilta artikeln med titel: Folkmängden

efter stånd och villkor, ingen person får raer än

en gano^ och på ett enda ställe, i den hans huf-

vudsakliga ijenst eller yrke tillhörande §, upptagas,

hvarigenom fördenskull civila och militära personer

och borgare, som tillika äro antingen possessiona-

ter eller arrendatorer af landtegendom , eller ock

bruks- eller fabriks-idkare, hvarpå mångtaliga ex-

empel gifvas, nödvändigt måste minska antalet af

de sistnämda klassernas verkliga numerär, lika-

som ock handtverkare, som på en gång idka flera

yrken, på ettdera stället måste vara uteslutne;

till hvilken allmänna föreskrift orsaken låg i de

oredor och misstiig, hvaitill den flerdubbla an-

teckningen i förra tiders tabeller gifvit anledning

,

hvarigenom oriktigheter i sjelfva folknuramer-

beräkniogen inträffat, h vilket skäl också nu hin-

drade Commissiouen att i samma ännu gällan-

de föreskrift tillstyrka minsta förändring; så

hade Commissioiien nu, under hvardera af de

3 säiskilta som angå Jordbruket ^ Bruk och

Fabriker j samt Hcmdtverkerienia j i formuläret

infoit noter, uti h vilka, ulan summarisk inräk-

ning i tabellen, forfattarne b(a'de å nyo anteck-

na antalet af sådana i de andra §§:iia redan upp-

tagna personer, som jemval kunde finnas nämde
3 tillhöi ande, hvaiigenom Commissionen för-

modade den dittills saknade upplvsninqen i fram-

tiden kunna vinnas, endast med uudantao af de

handtverkare, som inom en och samma klass ut-

ofva flera yrken på en gång, hvilken sakn.id dock

ansågs mindre väsendtlig. 2:o, att, till ådagaläg-

gande af det ^iftn mankönets förhållande till det

ogifta, äfvensom af de hos sina män heiiima

vistande hustrurna, i alla rubrikerna hel» 3:dje

ailikcln igenom, som specificera niaukönet till
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stånd och yrken j 2:iie nya kolumner blefvo till-

förda, den ena afskiljande de ogifta och enk-

lingarne från de gifta, och den andra för hu-

strurnas antecknande, h vilka sednare i de förut

gällande formulärerna endast klassvis summariskt

varit upptagna i en särskilt §, uti h vilken nu
deremot endast komme att antecknas de hustrur,

som antingen för innehafvande särskilta yrken och

näringsfång bo för sig sjelfva, eller ock efter skil-

nad till säng och säte iefva ensamma. 3:o, att

från § Privatorum tjenstefolk afsöndrades, och

till den, som angår jordbruket öfverfiyttades

Gårds-Inspectorer j Rättare ^ Bränmästare j Träd-
gärdsmästare och Trädgårdsdrängar j Skogvak-

tare ^ Jägare och Fiskare samt Gårdsdrängar på
landet i

så att den förslnämde §:n blott bor inne-

fatta den betjening, som för uppassningen inom
hus hos privata personer är antagen. 4:o, att § för

anteckningen Fattighjon förändrades, utom mera
ändamålsenligt till sjelfva titlarne, äfven till npp-
lysnings vinnande om antalet antingen gifla , ogifta

eller enkliiigai* och enkor samt de där föi äldrarne

åtföljande barnen öfver eller under 10 års ålder

särskilt. 5:o, alt vid den § som är bestämd för

ogifta qvinnor y en ny kolumn tillfördes, för an-
tecknandet af hos dem vistande oäkta barn utan
skilnad på ålder. 6:0, att en förut varande sär-

skilt artikel, som innefattade jemförelse den ifrå-

gavarande och den förutgående qvinqvennii-pe-
riodens uppgifter emellan, i afseende på folk-

mängdens tillökning och de emellan varande årens
uppgiftet s öfverensstämmelse dermed, indrogs, och
i stället blef sammanslagen med förut varande
artikeln om in- och utflyttade personer, som åter

föränd I ades till en efter Kongl. Commissioneus
förmenande, för likiig upplysning i begge delar-
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ne, ändamålsenligare kalkul. 7:o , att det igenom in-

dragningen af nyss oranämde förra 3:dje artikel le-

digblifna rummet begagnades till en ny not för

förut saknade upplysningar om antalet qvinnor

^

som befatta sig med barna-iindervisning , barn,

som af en sådan undervisning sig begagna j, samt
af i Riket befintliga vansinniga j, blinda

j, döf-
stumma j Ijtta och bräckliga eller af ålderdom

vanföra, hvilka icke i dithörande instituter eller

barmhertighets-inrättningar blifvit intagna. Med
förbigående af alla de redactions-föränd ringar

,

som i öfrigt rubrikerna inom §§:ne undergingo,

bör slutligen här endast nämnas, att allt det le-

diga rum formulärerna derefter lemnade, blef be-

gagnadt: 8:0, till vinnande af uppgift å alla i

hvarje prosteri och stad befintliga Läro- och Un-
dervisnings-anstalter Fattig- och Välgörenhets-

inrättningar ^ äfvensom å dem för Helsovården.

Vid öFverlemnadet till Nådig fastställelse af

dessa underdåniga projekt-formulärer , hemställde

hos Köngl. Maj:t Tabell-Commissionen dock, i

ofvannämde dess skrifvelse af den 12 December
1839, om icke desse, såväl som det för den år-

liga anteckningen, måtte, före formulär-upplagornas

tryck, vid den då kort derefter inträffande riks-

dag, i nåder delgifvas det Högvördiga Pieste-

Ståndet till afgifvande af underdånigt utlåtande,

i fall några ytterligare ändiingar, antingen i

sjelfva fornmlärerna, eller ock, och synnerligast

i afseende å de deri intagne föreskrifterna , å dess

sida kunde vara att föreslå, och som Coinmissio-

nen destomer förmodade blifva en till Tabell-

verkets fidlkomnande bidragande ålgäi-d, som
ibland detta stånds ledamöter llere säkerligen fun-

nos, som sjelfva vid tabellverket lagd t och ännu
lade hand, helst C;)mmissionen moi' än en gång
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lillförene, hade funnit många olikheter orterna

emellan utgöra en ibland de största svårigheterna

,

att nöjaktigt kunna förtydliga sina i afseende på
tabellernas författande gifna föreskrifter; till h vil-

ken underdåniga hemställan Kongl. Maj:t täcktes

lemna nådigt bifall, h varefter Högvördiga Stån-

det, sedan emedlertid tlere förklaringar underti-

den directe ifrån Kongl. Commissionen blifvit in-

fordrade, uti underdånig skrifvelse, daterad den

3 Juni 1840, efter åtskilliga föreslagna sedermera

också iakttagna mindre redactions-förändringar, och

hufvudsakligast yttrad önskan, att i formuläret

för den årliga anteckningen vid artikeln om Bar-

naföderskornas villkor, om den ej helt och hållet

kunde få utgå, åtminstone de modifikationer, som
i detta hänseende i formuläret för folkmängds-

anteckningarne voro gifna, finge begagnas, — hvil-

ketsednare alternativ också sedermera genom ett

tillägg i förklaringarne å den årliga tabellen ;blef

vidtaget — , slutligen, såsom orden Ijda, "ansåg

sig förbundet anmäla y att de af Högvördiga
Ståndet vid Riksdagen 18^

8

— i83o önskade och

föreslagna förändringar eller hemställda anmärk^
ningar vid formulärerna blifvit dels i allo iakt-

tagne j och dels på ett fullt nöjaktigt sätt be^

svarade",

H vartdera af dessa slags tabeller hafva ända
ifrån begynnelsen innefattat och innehålla ännu
inom sig så många kontroller i deras förnämsta

delar: nativitetens och mortalitelens belopp, in-

gångne och genom döden upplöste äktenskap samt
sjelfva folkmängden, att ingen deras föifattare,

ulan fullkomlig egen medvetenhet derom, bör

kunna meddela oriktiga uppgifter. Väl finnas

deribland vissa detaljer, der full visshet är nära

nog omöjlig att förvänta, och förnämligast ibhuid
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dem är specifikationen af folkmängden i vissa ål-

ders-afdelnm^ar , helst mången, i synnerhet af

qvinnokönet, torde uppgifva sin ålder mindre än

den verkligen är; men sådant har troligen varit

lika öfligt i förra, som i närvarande tider, och
likväl hafva de Annuitets-beräkningar, på hvilka

Allmänna Enke- och Pupill-Cassans af frandidne

Herr Öfver-Amiralen m. m. Grefve Lagerbjelcke

så förtjenstfulit utarbetade, med skäl lofordade,

och oaktadt så många framflutna år ännu bestånd

ägande pensions-reglemente, livad de olika del-

aktighets-afgifterna i hvarje ålders-klass angå, sig

grundar, förnämligast, om ej uteslutande, stödt

sig på uppgifter och upplysningar i detta hän-

seende hämtade från tabellverket. Handlinsarne
i dess archiv bevittnar ovedersägligen , att Pre-

sterskapet nu, mera än fordom ^^"), inser och er-

känner tabellverkets gagn och nytta. De förete

ock under sednare tider flertaligare bevis på nit

om pålitlighet i uppgifterna, än å förelupne up-

penbara fel, änskönt formulärerna ofta nog i åt-

skilliga delar blifvit klandrade, likväl mestadels

utan skäl, och alltid utan uppgift, huru Önskade

ändringar i dem ändamålsenligt skulle kunna
hafva åstadkommits. Afböjandet af missförstånd,

äfvensom lättnad vid tabellförfattarnes åtgärder,

bör hädanefter sä mycket m( r blifva en följd af

Kongl. Commissionens nyligen beslutade och un-

der den 20 Maj detta år emanerade cirkulär till

Rikets samtliga Consistorier, som äfven förslaget

dertill vid den nyligen öfverståndna riksdagen

*) Tvenne exempel finnas ä för året insända tabeller,

son) innehållit fullkomlig afskrift af en lörut insänd

tabell för ett föregående är, som måste anses utgöra

ett bevis på då rådande alltför stor liknöjdhet på
dessa ställen.
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blifvit det Högvörcliga Preste-Ståndets skärskå-

dande understäldt, innefattande en utförligare pä
ett enda stäile sammanförd förklaring af alla för

tabellernas författande tid efter annan gifna , ännu
gällande föreskrifter, h vilka under de sednare ti-

derna, såsom redan är nämdt, å sjelfva formu-

lärerna intagna, måst för utrymmets skull i möj-

ligaste måtto förkortas, h vilkas genom denna åt-

gärd måhända i framtiden möjliga totala uteslu-

tande från tabellformulärerna , skall bereda ut-

rymme för andra vigtiga upplysningar, som då

till äfventyrs kunna finnas vara af nöden att

inbämtn.

Hvad den qvinqvennala folkmängdsuppg^ift^n

i synnerhet angår, skulle väl en gen och säker

kontroll synas vara att hämta från de till Kongl.

Kammarrätten, Riksgälds-Contoret jemte flere an-

dra publika verk årligen ingående räkenskaper och

handlingar; men såväl i allmänhet, som särdeles

idet fall, alt frågan anginge något visst fögderi,

lisga tvenne väsendtlisia hinder för öfverenssiäm-
or» O

melsen i vägen, för det närvarande oöfvervinneliga.

Det ena är olikheten i den ecclesiastika mot såväl

den camerala, som den militära och juridiciella in-

delningen i Riket, såsom här nedan närmare skall

anföras, och det andra, men tillika bufvudsakli-

gaste, att alla till ofvanberörde verk och stater

ingående uppgifter grunda sig på de årliga man-
tals- och skattskrifningslängderna , b vilka upp-
rättas på olika, äfven orterna emellan, ganska

skiljaktiga terminer, ofta flere månader före årets

utgång, hvaremol de till tabellverket från Prester-

skapet inkommande underrättelser innefatta för-

hållandet vid h varje års slut, b vadan dessa sed-

nare, såsom på en och samma tid samlade, med-
verka dertill, att tabellverket såmedelst torde
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kutiiici, hvad folkmängden angår, anses lemna den
sannfärdigasle hland alla derom inkommande upp-
gifter för året.

Den enda för tabellverket i detta hänseende

hittills möjliga kontrollen består i öfverensstäm-

melsen emellan de sammanräknade årligen inkom-o
mande tabellerna under en q vinqvenni i-period,

och den det femte året deraf tillika särskilt af-

gifne qvinqvennii-års tabellen, på så sätt, att

då nativitetens under samma lid årligen uppgilna

öfver- eller under-vigt emot mortaliteten blifvit

antingen tillagd eller afräknad ifrån nästföregå-

ende qvinq venni-å\'S folkmängd, och sedan de

under tiden äfven uppgifna in- eller ulflyltades

medverkan blifvit behörigen iakttagen, bör re-

sultalet finnas öfverensstämmande med den sist

uppgifna folkmängden; n)en h vilken kontroll , ehu-

lu parlielt på de fleste ställen användbar, i af-

seende på Rikets folkmängd i det hela, dock all-

tid måste blifva ofullständig, just af. den här of-

van sist anförda orsak, den nemligen, att qvin-

qvennii- tabellerna för Stockholms stad och Norr-

köping '•') upprättas, icke af presterskapet, utan

genom

*) I anseende till dervarande flere både egna och främ-

mande religions-förvand ters samt försanilingsboarnes

blandning om h varandra, anmäldes hos Kongl. Com-
missionen, genom Vener. Consistoi iiim

,
presterskapels

derslädes uppgifna hinder föi- fullsländigti folkmängds-
tabellers upprättande, hvarföre Kongl. CommisMonen
såg sig nödsakad, att hos Landshöfdinge-Embelet be-

gära, att qvinqvennii-labellen i stället måtte genom
Norrköpings magistrats försorg blifva författad och

in^^änd; öfver h vilken Landshöfdinge-Embetets i öf-

verensstämmelse dermed utfärdade föreskrift, magi-
straten hos Kongl. Mnj:t sedeimera anförde sina un-
derdåniga besvär; men genom nådig resolution af
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genom magisU alernas försorg af cleai underly-

dande manlals-komrnissarier, på grund af de af

dem flere månader före tabeilårets slut förrät-

tade mantalsskrifningarne; hvarlill kommer, alt

de lill och ifrån Stockholms stad årligen tiraande

in- och utflyltningarne aldrig kunnat från någon af

de härvarande autoriteterna med nöjaktig säker-

het uppgifvas.

Om nu den nyssnämde kontrollen för alla

sist framflutne 25 åren anställes, och om man
sålunda lill den för året 1815 uppgifne folk-

mängden, ni, q. S:a.

af 1,176,967. 1,288,099. 2,465,066

adderar de under

denna tid födde,

ut^öiandeeltan-

vA af . . . . . . 1,190,348.1,137,545.2,327,893

S:a 2,367,3 1 5, 2,425,644. 4,792,959,

men deremot sub-

traheiar de dö-

das med . . . . . 840,713. 807,859. 1,648,572;

borde all Iså fulk-

m.ängden vid

1840 årsslut ut-

göra 1,526,602.1,617,785,3,144,387,
men dä den äi"

uppgifven till

belopp af . . . . 1,516,429.1,622,458.3,138,887

så uppstår en dif-

ferens af .... ^ 10,173. + 4,673. — 5,500
eller per medium ~ 407. + 187. — 220;

den 16 Fiibruari 1827, ålades niagislraten skyldig-

heten att såväl då saknade, som framtida sådane ta-

beller afgifva.

Ä'. r. Akad. Handl. j845, 16
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hvilken ringa skiijaklighel emot en så lång ticl

likväl synes innebära någorlunda säkert bevis oni

iakttagen noggiannhet i anteckningarne, helst då

man besinnar, att j)å landsbygden ensamt finnes

närmare 2500 församlingar, från hvilka ett lika

antal tabeller h varje år, och hvart ftmte år

tvenne afgifvas till omkring 170 Contractspra-

star, hvilka åter af dem författa de samman-
drag, som till Kungl. Commissionen ingå; och

hurusom differensen skulle bli mångfaldiot större,
C; r'

om blott en endj person i h vardera af de qvin-

qvennala tabellerna varit utesluten , och äimu stör-

re, om dylika fel hade i de årliga tabellerna

blifvit begångna. Det bör icke eller liär förtigas^

att presterskapet i Carlstads stift till Kongl. Com-
missionen inberättat, att under sednare åren många
i de dervarande så kallade Finnmarkerna bosatta

personer blifvit upptäckta, hvilka längie tider

förut varit presterskapet alldeles okända, hvilka

följaktligen ifrån qvinqs ennii-labellerna , såväl

år 1815, som flere af de efterföljande, varit ute-

slutne; h varigenom ofvanstående befunna öfver-

skott af qvinnokönet lättaie förklaias, än genom
så stor, dock till någon del möjlig, inflyttning

till Riket från utrikes orter. Men bristen der-

emot å mankönets sida blifver då desto större.

Den sj^nes dock förnämligast härleda sig ifrån

kringvandrande gesäller och arbetaie, om ejifiån

lent af — i svnneihet i sednare tider — till

flammande länder utflyttade personer, hvilka, ef-

ter det de i hemorten blifvit såsom bortflj ttade

afförde, icke å de orter, der de sig sedermera

intill ulresan uppehållit, ordentligen antecknats,

och hvad Stockholms stad angår, kan det ej dra-

gas i tvdvel, att ju icke ett betydligt stort an-

tal egentligast af iviankönet, genom täta ombyten
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«f bostad, äfvensora ock i ren saknad af ordent-

ligt hemvist, vid niantalsskrifnings-terminerna

nndslippa både anteckning i längderna och den

dermed åtföljande taxeringen,

i de folkmängds-labeller , som ifrån Consi-

storierna stiftsvis för året 1790 hade blifvit upp-
rättade och afgifna, upptäcktes sedermera rättade

mindre felaktigheter; men i Linköpings stifts-

tabell har Norrköpings stad befunnits vara allde-

les utesluten, för hvilken, enligt här befintliga

anteckningar, icke eller sedermera någun tabell

är för nämde år inkommen. Om dei före, vid en

lika beskaffad kontrolls anställande med den nyss

upptagne för de ifiån året 1790 till och med
1815 förut framflutna 25 åren, man såsom san-

nolik:isL antager denna stads sålunda i beräk-

ningen år 1790 uteslutna folkmängd då hafva ut-

gjordt 3000 af man- och 3300 af qvinno-könet

,

och deremot såsom Finlands inbegripna enskilta

folkmängd anser och a fräknar Åbo och Borgå

begge stifts-tabeller, så skulle vid 1790 års slut

folkmängden i Sverige ensamt utgöra, i enlighet

med samma års ^ Sa
Tabellverk . . . 1,031*831,1,124,962.2,156,793.

tillägger man då

nativitetens be-

lopp under de

25 efterföljande

åren, med un-
dantag af sist-

iiämde 2:ne stift 972,079. 928,328. 1,900,407.

S:a 2,003,910. 2,053,290, 4,057,200.

men sedan afräk-

. nar på lika sätt
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m. q. S:a.

samma lids mor-

talitet med . . . 792,115. 783,891. 1,576,006.

så skulle I8l5
års folkmängd

hafva utgjort. . 1,211,795,1,269,399.2,481,194
men då den i

1815 års inkom-

na tabeller är

uppgifven^ som
ofvan . . . . . . 1,176,967.1,288,099.2,465,06a

visar sig således

differensen för

denna tid vida

större, eller med - 34,828. + 18,700.- 16,128.

Denna så ansenliga brist, h vad mankönet an-

går, bärleder sig till slörsta delen uppenbarligen

ifrån uteblefna anteckningar i presterskapets års-

tabeller af den förfärliga mängd, som åren 1808
ocb 1809 dels stupade i kriget och dels föllo

offer för den då härjande fält- ocb så kallade

landtvärns-sjukan. Svårare är att förklara det stora

öfverskoltet å qvinnokönets sida, som icke sannolikt

kan tillskri fvas inflyttningar från det främmande
blefna Finland eller andra utrikes orter ensamt till

ett så betydligt belopp, nian bärleder sig öfver-

skotlet förmodligen derifrån, alt såväl under 1790
års bär ofvan beräknade folkmängd, som under den

ända till året 1809 uppgifne nativiteten ocb rnor-

talileten, b vad Hernösands slilt angår, många
inräknade personer tillbört den lörut varande

Svenska andelen af JNorrbottens Län, som vid

fredsslutet 1809 aftiäddes till Ryssland, men i

bvilket fall äfven i samma proportion större brist

på mankönels sida uppkommer. Denna suppo-



185

sition synes enriedlertid vinna någon styrka der-

af, att Kongl. Tabell-Com missionen i sin den 17

Februari 1825 afgifna underdåniga berättelse till

Kongl. Maj:t, på grund af uppgjorda kaikuler,

styrkt verkliga förlusten under sista kriget med
Ryssland ensamt, endast af Svenska medbröder,
hafva utgjort 45,471, men hvaraf antalet uti

1810 åis qvinqvennii-berättelse, daterad den 21

Oktober 1812, endast finnes med 23,027 personer

beräknadt. Men, ulom de ofelbart till stor mängd
fl ån ordentlig anteckning i morta Ii tets-tabellerna

uteslutna krigs-offren, bar äfven den sedermera

upptäckta omständigbeten ett betydligt inflytande

på det ofvan upptagna resultatet, att i folk-

mängdsberäkningen såväl år 1810, som 1805,
det då till Pommern bortkommenderade krigs-

manskapet befunnits vara uteslutet '-'), för bvilket

således äfven den åsliga anteckningen under de

mellan varande åren troligen blifvit utelemnad.

Vid en så betydlig opålitligbet i tabellerna

emellan åren 1805 ocb 1810, ocb då, enligt Herr

Ntcanders efterlemnude anteckningar, ej allenast

ända till 1800-talets början, om ock mindre be-

tydande, dock flertaliga felaktigbeter förekommit

i tabellerna, som sedermera icke kunnat full-

komligen rättas, utan ock, då Norrköpings stad

ifrån 1785 till 1795 icke ingått i beräkning uti

de under samma tid från Linköpings Stift in-

komna ocb der sammandragna Stifts-tabeller , samt
i öfrigt, i anseende till den redan omnämda svå-

rigbeten, att ifrån ocb med år 1791 ända till år

1808, ur Hernösands stifls-tabelier kunna, som

*) Se Tabi-llen A, bilagd den tryckta underdåniga qvin-
qvennu-berättelsen af den 30 April 1838, utdelad

med samma åis Post- och Inrikes-Tidning N:o 225.
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vederborde, frånskilja alla födde ocli döde, som
tillhört de af samma stift sedermera till Ryss-

land afträdde delarne af nordligaste länet i Riket,

har det, mot bättre Önskan, för mig varit en
omöjlighet, att för den ifrån och med 1791 till

och med 1815 framlupne 25-åriga perioden, till en

jeniförelse emot den efterföljande, kunna utarbeta

så beskaffade blott någorlunda säkra kalkuler öf-

ver folkmängden, nativiteten och mortaliteten

samt ingångne äktenskap m. m., som dem jag

nu för åren 1816 med 1820 har den äran att

för Kongl. Akademien framlägga, summariska för

hela Riket, men tillika särskilt utvisande förbål-

landet i Stockholms stad, bvarinom jag, till und-
vikande af alltför mycken vidlyflighet , trott mig
böra inskränka detta lilla arbete, ehuru detsam-

ma kunnat, och skall, om Kongl. Akademien så

skulle åstunda, äfven länsvis åstadkommas.

Af orsak, som här ofvan redan är anförd,

att nemligen de år 1790 af Contraclsprostarne

afgifna tabellerna qvarstannade i Consistorierna

,

deiifiån endast de där gjorda sanimandiagen till

Kongl. Commissionen insändes, ulan partiel af-

delning för hvart län; och, med antagande af,

att den här ofvan för samma år uppgifne, på
anfördt sätt rättade, folkmängden är den sanno-

likaste, som för Sverige ensamt kan beräknas,

har jag således uti häihos bifogade kalkul Litt.

A, endast Stiftsvis , nti forsla afdel ningen deraf

kunnat framlägga foJkmängdeJis tillväxt under
hvarderu här förut omuätiide 2:ne 2J-äriga pe-

rioderna , h vilken emedlertid för den sistförflulna

perioflen i andra afdelningen tillika är länsvis

utredd; utvisande denna kalkul, aU, ölver hela

liket rä k n a d , d ensamma u t g j
> ) i- 1

:
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m. q. S:a.

under åren 1791 med
1815 145,136. 163,137. 308,273.

och under åren 1816
med 1840 . . . . . . 339,462. 334,359. 673,821 .

samt under alla 50
åren således .... 484,598. 497,496. 982,094.

Den så betydligt större tillväxten under den sed-

nare perioden af 194,326 man- och 171,222 qvin-

kön, tillhopa 365,548 personer, förnämligast , och

med undantag endast af Stockhohns stad, upp-

komtnen genom nativitetens öfver vigt mot mor-
taliteten, får Ukväl icke ensamt tillskrifvas det

sällspordt lyckliga fredslugn, Riket derunder åt-

njutit. De med året 1804 vid tagne skydds-an-

stalterna emot kopp-smittan, hviika dock först

med år 1810 började visa deras så välgörande

inflytelse, hafva destomer under de sednaste 25

åren till denna folktillökning bidragit, som dess-

förinnan, enligt ett Kongl. Commissionens under-

dåniga skrifvelse den 17 Februari 1825 bilagdt

sammandrag för 75 års tid denna farsot till-

förene vanligast bortryckte omkring 1500 per-

soner om åiet, men året 1800 ensamt, ända till

12,032, samt h vartdera året 1795 och 1801 öf-

ver 6000; hvaremot, såsom här nedan närmare
skall visas, oflpren för denna farsot under den si-

sta 25-åriga perioden blott 2:ne år uppgått till

2000, 3 andra år till något öfver 1000, men alla

de öfiiga åren så betydligt understigit detta förra

tiders vanliga belopp, att antalet år 1823 nedgick

ända till blott 11, och åren 1821 och 1823 till

omkring 40 personer h vartdera i hela Riket.

*) Utdeldt med Post- och Inrikes-Tidningen, N:o 205,

år 1825.
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Bilagan Litt. A, som bär blifvit åberopad,

specificerar tillika aiilalet qvadrat-niil i b varje

slifl "•'), belöpande, i proporbion af dem, såväl

procent vis å den primitiva till grund bgda folk-

mängden, tillökningen neml.:
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Efter qvadraliiiilen räknadt igenfinnes alltså folk-

mängdens största tillökning, såväl under hvardera

perioden särskilt, som under alla 50 åren i Lunds
stift. Procentvis å foikmängden, visar den sig dere-

mot under föista perioden störst uti Hernösands

stift, likasom ock under den andra perioden , med
undantag endast af Carlstads stilt, der procenten

under den förra perioden blott uppnådde 14tVtt

men under den sednare 40tVt7, af h vilket anmärk-
ningsvärda förhållande vill sjnas följa, att den-

ne sistnämde del af Riket varit den, som i större

mån än de öfriga. vidkändts följderna af kriget

och af härjande farsoter, ehuruväl möjligen ock,

dels förändringar med stiftets pastoraler, och

dels inom detsamma i sednare tider förlagd större

militär-styrka , härtill äfven kunna vara bidragan-

de orsaker; omständigheter, h vilka väl förtjenade

ej allenast för detta, utan ock för alla de Öfriga

stiften, en särskilt närmare undersökning och ut-

redning; men som svårligen fullkomligt, och i

allt fall icke utan ett vidlyftigare och tidödande

särskilt arbete, kan nöjaktigt åstadkommas.

Vidkommande nu den sednare perioden j eller

åren 1816 med 1840 , som utgör egentliga före-

målet för denna afhandling j, så visar andra af-

delningen af Bilagan Litt. A folkmängdens der-

under vunna tillväxt uti h varje län i Riket, ej

allenast genom nativitetens, endast med undan-
tag af Stockholms stad, vanliga öfvervigt emot
mortaliteten , utan ock den inverkan in- eller ut-

flyttningarne orterne emellan i detta afseende med-
föit. Härvid bör dock icke lemnas oanmärkt,
att uppgifterne derå i denna kalkul ingalunda

triangelmälningarne i Riket, likväl då ännu för de
nordligaste delarne ofullbordad.



190

antyder summariska antalet af de skedde iu- eller

utflytlningarne, utan endast innefattar den öfver-

vigt, som å endera sidan sanninosenligt måste

derigeiiom, antingen tillökning eller afdrag upp-
komma, om eljest de till tabellverket ingående

såväi årliga som qvinqvennala uppgifterna rned

ail vederbörlig noggrannhet blifvit sammanfat-
tade. De 2:ne härom i kal kulen intagna kolum-
nerna utvisa sålunda, att, utom Stockholms stad,

äfven Stockholms och Götheborgs län äro de,

h vilkas folkmängd både till man- och qvinno-

könet vanligast och ständigt nog, genom inflj^tt-

ningar dit från andra orter, ökas utöfver årliga

nati vitets-öfverskottet i de begge sistnämde länen.

Hvad Stockholms stad enskilt angår, skulle den,

utan dessa inflyttningars stora öfvervigt, inom
icke betydligt lång tid sakna invånare, då mor-
taliteten derstädes, med ganska få och obetyd-

liga undantag, äger en i föi hållande till andra

orter högst anmärkningsvärd större öfvervigt emot
nativiteten. Till Östergöthlands, Elfsborgs , Chri-

stianstads, Blekinge och Gefleborgs lan finnes af

qvinnokönet äfven de inflyttades antal större,

än utflyttades, som förnämligast torde härröra

fiån i dessa län fleitaligare heriegårdar och fa-

briker, der Ijenste- och arbets-hjon äga lättare

tillgåno: och tillfälle till utkomst; men hvad an-

går det i kalkulen synliga öfverskottet inflj^ltade

af begge könen uti Westerboltens län, bör an-

märkas, att flere socknar i detla län sedan år

1815 blifvit derifrån afskilde och laijde under

Wester-Norrlands län, och att det i dessa sock-

nar undertiden uppkonnia nati vitets-öfverskottet

blifvit sålunda till det sislnämda länet beiäknadt,

i h vilken mån lördcnskull utflyltningarne ifiån

det forstnämda länet minskas. Utflyltningarne
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hafva deremot haft talrikaste öfvervigten ifrån

Jönköpings, Södermanlands, Kopparbergs, Neri-

kes, Uplands och Kronobergs län; varande dock

ingen möjlighet för närvarande, att utur tabell-

verket på önskvärdl sätt utreda från h vilka af

dem, eller af de öfriga länen, Stockholms stad

vanligast får sin fiirstärkning i folkmängden,
hvilken emedlertid där, i anseende till så mån-
ga personers ambulatoriska vistelse, torde nära

nog alla tider på året vara i en betydlig mån
större, än den mantalsskrifningen utvisar, eller

den, som h varje q\ inq vennii-år lill tabellverket

uppgifves.

Då uti den till Kongl. Maj:t under den 6
Maj sistlidet ar sist afgifna underdåniga qvin-

qvennii-berättelsen '•') pag. 29 med 38, icke alle-

nast nativitets- eller mortalitets-öfverskoltets, utan

ock in- eller ntflytlningarnes inverkan på folk-

mängdens förökning eller förminskning under hela

den sista 25-åriga perioden blifvit, ända till fög-

deri vis *'••')
, äfvensom för h varje stad utredd och

framlagd, inskränker jag nu här uppgiften af

denna tillökning till procenten, och till beloppet

på qvadratmilen endast i h varje län, i ordning

efter den förres större belopp inom dem; begge

dessa uträkningar grundade på den in margine
der frammanföre för h vardera qvinqvennii-perio-

den specificerade och enligt de inkomne tabeller-

nas föranledande for h varje län uträknade folk-

mängds-tillökningen.

,
*) Utdeld med 1844 års Stats-Tidning, N:o 194.

**) Hvad denna (ögderivis anställda utredning angår,
bör dock anmärkas, att densamma icke närmare än

som skedt, ocli icke med all den noggrannhet som ve-

derborde, kunnat verkställas, i anseende derlill, att,

som här nedan närmare anföres, många af försam-

lingarne äro belägne i flere än ett enda fögderi.
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Tillökningen i folkmängden under

I

denna ordning

belöper pa

1816
med
1820.

1821
med
1825.

1826
med
1830.

1831
d

1835.

1836
med
1840.

Wästcrbottens Län 6,877 4,547 5,083 3,150 4,020

Wärmelands d:o . . 7,283 15,112 9,486 13,925 8,763

Norrbottens d:o . . 3,010 3,482 3,263 1,469 1,411

Elfsborgs d:o . . . . 10,406 16,951 10,676 12,562 8,359

Malmöhus d:o . . . 11,205 15,562 7,904 9,481 12,086

Kronoberg d:o . . . 4,139 6,690 6,032 5,415 7,298

Christianstads d:o . 8,564 10,697 4,992 7,561 7,947

Götheborgs d:o . . . 9,297 11,772 7,363 2,958 7,962

Blekinge d:o .... 5,984 6,363 420 5,067 5,006

Calmar d:o 9,081 10,819 5,023 8,268 10,546

Jemtlands d:o . . . 1,879 2,228 3,103 2,014 1,530

W. Norrlands d:o 745 5,150 6,184 5,499 1,955

Nerrikes d:o .... 3,675 8,795 7,001 5,275 3,531

Jönköpings d:o . . . 3,992 8,442 7,482 7,375 5,624

Skaraborgs d:o . . . 6,353 11,083 7,770 7,791 5,873

Östergöthlands d:o . 8,715 9,734 5,329 9,436 9,580

Geflcborgs d:o . . . 3,638 4,975 6,000 4,514 2,547

Gottlands d:o. . . . 2,184 2,587 803 1,717 904

Hallands d:o .... 2,827 5,564 3,318 4,380 1,579

Kopparbergs d:o . . 3,192 6,548 5,432 4,718 1,397

Södermanlands dio 1 701 5 502 11 ,v)0-r 0,DUO 0,Uö /

Stockholms d:o . . 359 5,391 995 4,008 2,181

Wästmanhuids d:o 1,821 2,983 644 2,199 1,033

Upsala d:o ..... 117 1,681 ^—155 3,035 517

S:a . . . 117,044 182,658 115,(^82 135,323 111,942

Stockholms stad . . 2,580 3,904 1,US 2,034 1.506

I hela Riket .... 119,624 186.562 116,830 137,357 113,44S

*) — framför sifTcrtalet betyder här minskning i folkmängden.
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Procenten alla

PO
-• ?

Tillökningen
på hvar qva-

dratmil.
I

af

man-
könet.

1

1 qvxn-
könet.

1

af

begae

könen.

denna ordning

belöper på

i m

.

S:a.

Wästerbottens Lun 74,03 67,66 70,71 678,5
18' 17 35

Wärnielands d:o . . 40,95 36,63 38,71 150,1 186 179 365

Norrbottens d:o . . 36,81 37,21 37,02 675,3 9 10 19

38,32 35,63 36,92 102,1 289 289 578

Malmohus d:o , . . 36,00 32,20 34,00 41,4 706 652 1358

Kronobergs (l:o . . . 34,30 30,31 32,18 81,8 X J J

Christiaustads d-o . 32,70 30,40 31,53 55,0 366 357 723

Götheborgs d:o . . . 30,65 31,97 31,33 42,0 449 488 937

Blekinge d.'o .... 31,0'2 31,71 31,30 24,0 458 404 952

33,86 28,51 31,06 97,4 234 217 451

32,54

30,85

29,01

28,17

30,71

29,44

404,5

205,5

13 13 26

W. Norrlands d:o 48 48 96

Nerrikes d:o .... 31,08 27,50 29,21 68,2 210 206 416

Jönköpings d:o . . . 29,65 26,49 28,00 92,2 180 177 355

Skaraborgs d:o . . , 28,96 25,84 27,34 68,6 288 279 56:

Öster£[öthlands d;o 27,5 7 24,81 26,12 82,9 258 258 516

Gctieborgs d:o ... 26,02 23,33 24,60 158,1 68 69 137

Gottlauds d:o . . . 27,86 21,80 24,55 27,1 161 142 303

Hallands d:o .... 25,27 20,73 22,86 39,4 236 213 449

Kopparbergs ^d:o . . 16,87 14,23 15,46 265,9 34 36 70

Södermanlands d:o 16,26 14,60, 15 40 54,5 142 lov 2ol

Stockholms d:o . . . 14,76 11,96 13,29 63,9 107 96 203

A/V astmanlands d:o 11,41 9,44 10,36 54,8 82 78 160

Upsala d:o ...... 7,37 5,72 6,48 45 ^ 61 54 115

På S ' a n 29j28 26,26 27,70 3578,7
1

94 1
92 186

Stockholms stad , . 14.19
j

16,2 7 15,31

i hela Riket . . . .
j
28,84

1
25,9 6 27,33

K. V. Akad. Flandl, 7845.
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Efter qvadratiiiilen räknad är tniökningen åler

helt olika, och deremol störst i Malmöhus län

med 1358 personer, dernäst i Götheborgs och

Blekinge med eineiian 930 och 950; i Christian-

stads med 723; i Elfsborgs, Skaiaborgs och

Östergölhlands med emellan 5(J0 och 580; i Cal-

mare, Hallands och Nerikes med emellan 4'15

och 450; i Wärnielands, Kronobergs, Jönkö-

pings och Gotllands med emellan 300 uch 365

:

i Södermanlands med 281; i Stockholms med 203

;

i Wästmanlands med 160; i Gefleborgs och Up-
sala med emellan 115 och 140; i Wäster-Norr-
lands med 96; i Kopparbergs med 70; i Wäster-
botlens och Jemtlands med allenast emellan 26
och 35; men i Nonbottens Län aldramiiist med
blott 19 personer.

Att emedlertid intetdera af dessa begge re-

sultater länsvis kan anlagas såsom för framti-

den fortgående, bevisas aldramest af den fram-

manföre upptagne särskilla tillökning nnder hvar-

dera perioden, hvais så högst betydande olikheter

väsendtligen herott och alltid kommer att bero

af in- eller ulflyl (ningarne orterne emellan, h\il-

ka vbl till deras summariskt inverkande belopp

kunna af tabellverket inhämtas, men icke till sina

flerfaldiga och omvexlande orsaker utredas.

En någorlunda säker och n|)proximativ beräk-

ning af folkmängdens framtiila tillväxt kan så-

ledes endast för Hiket i det hela an^l allas i an-

ledning ensamt af nativitetens och murtalitetens

förhållande under någon förutgående längre tid;

och då de nu sisl framdulne 25 årtii varit så ut-

märkt Ivckliizt befriade från med kri^ alUid för-

enade ol vekor och föiluster, synas de härtill \ara

de Ijcnligaste. Med grund af nedan närmaie åbe-

ropade kalkul, litt. D, den jag också af sislnämde
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orsak IroU mig än mer förbunden att länsvis äf-

ven till årtalet specificerad författa, utgör nativi-

tetens, utom i Stockholms stad, eljest alltid van-

liga öfverviG:t emot raortaliteten i medeltal för

alla 25 åren, äfvensom procenten deraf, beräk-

nad å 1815 års uppgifne folkmängd, i ordning

efter dess högre belopp länen emellan , som följer

,

nemligen: (Se Tab, N:o 1),

Med beräkning af nu utredda årliga nati-

vitets öfverskott i hela Riket, och under förut-

sättning af ett än vidare fortfarande lika lyckligt

fredstiiistånd, synes således antagligt, att Sveriges

folkmängd minst ioom 115 år härefter är för-

dnbbiad.

Begge nu här intagne ulräkningarne ådaga-

lägga att folknummerns tillväxt varit störst, pro-

centvis räknad, i de 2:ne nordligaste länen, ehuru
,

efler qvadratmiien, i Malmöhus Län. Att ett

ordentligare lefnadssätt hufvudsakligast bidragit

till detta resultat i de 2:ne förra, torde vara

lika ovedersägligt, som att motsatsen varit orsaken

till den så högst betydligt mindre procenten i de

Stockholms stad närmast omgifvande länen.

Folkmängden

åren 1815 och 1840, i anseende till antalet

giftet j enklingar och enkor ^ ^§tfta öfver 15 år

^

samt ungdom och barn under sådan ålder y har
alla redan för begge desse år i den 1840
års Qvinqvennii-berättelse bifogade tabellen N:o
34 biffvit för hvarje län specificerad, hvarföre

jag, till vidlyftighets undvikande, här förbigår

en så vidtsträckt jemförelse. I nu uppräknade
hänseenden inskränker jag således densamma blott

till förhållandet i hela Riket ståndsklasserne emel-
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könen inom ^deln och Borgare-ståndet ^ dereraot

icke utgjort mera än 3,6 procent; utan ock, så-

som en härtill i betydlig mån bidragande orsak,

att giftermålens bär nedan närmare ådagalagda

ansenliga minskning egentligast igenfinnes biand

Ståndspersönerne y samt äfven inom Borgare- och

Läro-ståndetj dock till minsta beloppet i della

sistnämda.

Hvad särskilt angår folkmängden vid 1840
års slut, har jag trott mig icke böra under-

låta att på sätt som följer framlägga dess upp-

gifna fördelning nyss omförmälte 6 klasser emel-

lan, särskilt på landsbygden, och särskilt såv^l

i Stockholms stad, som i städerna uti hvarje län

af Riket (Se Tab. N:o 3.)

Så långt olikheten i tabellformulärerna det

vill medgifva får jag nu vidare ådagalägga folk-

mängden h vartdera såväl åren 1815 och 1840
som äfven, af skäl här nedan skola anföras, året

1825 till Yrken och Näringar m. m., på sätt

som följer, nemligen:

Förhål-
År 1815.- År 1840. landet

år 1825.
Till Läro-Staton räknade:

Presterskapji^rq/e^^orer och Lära-

re vid Akademier, Gymnasier och

de Publika Skolorna samt Aka-

3910 demice och Gymnasii Betjeningen 4213 4244

3753 4190 3852

Civil-Staten:

Enabets- och Tjenstemän
,
högre och

4344 lägre, i verklig tjenst 3499 3565

12,007 Transport . . . 11,902| 11,661
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År 1815 jÅr 1840. År 1825.

f 'i2,007 Transport . . . 11,902 11,661

955 1131 1112

Bergs-, Skogs-, Tull- och Polis-

samt Sluss-
, Bro-^ Färje- och Dy-

2207 2219 2262

Magistrats-Pevsoner j hvilka icke

tillika äro Borgare, och derföre

icke under Borgerskapet inräk-

nade samt Städernas enskilla

527 500

Medici, ]>JurlåKare och Fält-

391 459 331

Vakthetjening och Fållgvak-
1003 1385 1438

3Iilitär-Staten:

Officerare, högre och lägre, i verk-

185É 1927 2199

/"TJnder-Officerare, Ryttare och

38,69c> <

27,886 .30,651

1
Till Flottan hörande Matroser,

v. Båtsmän och Skeppsgossar . . 7334 7418

84: Musicanter och Trumslagare. . . .
1130 1097

194^ Profosser och öfrige gemenskapen 1895
j. 2081

112:^ Stadsvakter och Gens d'armes . .
453

Sjöfarande

:

1 KofTerdi-sleppare och ÅllK-

ISO
1

^ ' «m #A n 1253 1109

1356 954

692
^ fSiömän pii utrikes sjöfart . . .

5 <
4451 4165

1 inT''ikes dito 2387 2226

6S< 763 721

->s

0.41) Transport . . .

• '^^.4S(^ 69,994
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Ar 181:

70,469

5562

3094

4430

21,495

16,600

21,556

629

3163

Transport . . ,

Handlande Borgerakap:

Husbönder . ,

Contorister och annan till handeln

hörande Betjening

Bruks- och Fabriks-idkare

:

{Egare deraf

Mästare vid dem

Contorister och Arbets-betjening

Konstnärer och Handtverkare:

Mästare

Gesäller, Lärgossar, Verkdrängar

och betjening rid handtvert . .

Possessionater

och Arrreudatorer utan tjenst,

(och utom ^Bondeståndet,) som

stöta jordbruk.

Bergsmän, soni tillika aj^a

JoFdlinik
Gästgifvare och krogare med
Jordbruk

Studerande öfver 10 års ålder:

\'\åL Akademier .... 1294.

Gymnasier 677.

Publike §ko-

146,99b

lor 5384.
7355

Private §kolor .2532.

Skolgossar isiider lO
år .

År 1840. År 1825.

68,486 69,994

4353 5502

4561 3529

2235 1.398

25,527 22,625

17,691 18,424

28,044 25,668

2430 1981

3513 4311

2170 2083

926

1 3389

9887
1

12,5521—
Transport 186,618 163,331
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Ar 1815.

146,998

26,748

147,971

50,292

69,228

4299

3923

40,863

277,466

989

862

548:

3637

778,763

Transport . . .

Privatorura Betjening:

fVid jordliFiiket till-

liandagående
För .'innan uppassning

Rondeståndet:

Bönder på egna hemman

på andras dito

Bergs-skatle-Torpare

(/orJ-Torpare

Stat-ToY^are

Skärbönder, som lefva af fiske . .

Nybyggare

Arbetsföre Backstuga- och Inhy-

ses-män

Söner af Bönder, BåtSlllåll

ocli Toi*pare m. fl.^ s(om

ai*o i alliiioi^eiis lius

ocli tjenst öfver lO års
ålder

Lapp-allmoge, som hafva renar. .

dito utan renar, kring-

vandrande

Diverse

:

Jernbärarc, Tojviväktare Rod-

dave och andra arbetskarlar i

staderna

Landtmänoch Stadsboer, som icke

" för något visst yrke iiro anteck-

nade

År 1840

186.618

24,201

11.141

156,868

44,309

2459

88,364

14,154

3366

2854

65,226

412,671

1008

914

10,143

4834

Transport 1,029,130 868,497
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År 1815. År 1840. År 1825.

778,763 Transport . . . 1,029,130 868,497

Afskedstagne:

24
1

177 < af Iiai*o-Stateii ocli K.yr- V 191

V Robetjeiiiiigen 104 J

1262 935 1066

14,746 14,072 14,290

388 Sjömän , som upphört med sjöfart 454 586

Handlande, samt Bruks- och Fa-

briks-idkare, som upphört med

handel och rörelse samt handt-

1880 verkare af lika egenskap .... 1746 2093

^Aiskedstagen dem tillhörande rJe-

353
I tjening 544

V 427
I
Afskedstagen Privatorum Betje-

102 J

A-ldriga Bönder och Torpare, som

40,162 37,110 38,489

l^^aiiforaBackstugu- oclt

14,321

Söner

''ofver lO års ålder vi-

stande Itemnia lios

sina föräldrar utan
antagen tjvnst» yrke
eller näringsfångs

gifta 457

ogifta 16,687

Hos föräldrar hemma-vistande

gossebarn under lO års

311,835 <

An hos allmoge och lapp-

\ hjon 256,122.
359,952

^376,051

1,149,566 Transport . . . 1,475,638 1,301,690



202

År 1815. År 1840. År 1825.

1 t*incnrki*f*X I cllldUUI L • • «
1 4.75 fi^S 1 ^01 fi90

Än dito af allmo-
gen oeli ifiyland

^ laii|i]iJoiien , d:o . 2319.
9691 }

r attig^njon
^

'XiJLdgllC 1 LalLlt^llLIMlllalLlllil^cliy

eller fsttigd cl 3tn ju tände • , , .
20,703 21,216

Fader- oeli ifloderlosa

\ andra af forsamlliigai*-

1 under denna ål-

6548

OU-r-c 1833

I Riket bosatte

Mosaiske Trosbekännare och de-

436 424

371 588

1,176,967 Summa . . . 1,516,429 1,332,970

m-^ n il é 1* 11 1*n UBirur ^

i^istande hemma hos sina männer,

tillhörande:

Läro- och undervisnings-li lassen

5638 samt Kyrliobetjcningen .... Doio

5638 Transport . . . 5815 5694
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Ar 1815.

5638

5508

28,121

, 5037

2473

15,392

16,128

321,966

28,981

Transport . . .

Civilstaten

, . fOffieerarnes 837.
Militär-)

) Geiiienska-
staten, I ^^ l»eii8 .... 25,129.

976

1953

5631

437,804

De Sjöfarandes

Handels- "xHusböndernai

1 lassen , ] Betjeningens

^vnks- oc\\\ Egarnes . . . 1763.

YahvWs-^Mästarnes . 4697.

klassen, ] Betjeningens 12,0.39.

{l^anåivevks^Mästarnes . l4,190.

klassen, J Betjeningens 3425.

Possessionaters och Arrendato-

rers med deras Betjening . . .

Allmogens hustrur

Lapphjonens d:o

{Afskedstagne Embetsmäns af alla

klasserne

Privatorum Letjonles

Diverse personers

Till lios foråldrar Iiem-
mavistande utan an-
tagen tjenst eller yrlie

»ig befinnande söner
Hustrur, som sköta annat närings-

fång än deras männer

Hustrur, som lefva ensamme. . . .

rFatlighjon och fattigdel åtnju-

< tände

Vi fängelser ...»

Ar 1840,

5815

5738

25,966

5036

2957

18,499

17,615

14,962

385,551

1151

13,111

1818

10,338

457

301

2400

5948

89

Ar 1825.

5694

5841

30,824

4973

4689

255

1135

|-
14,405

14,648

3095

23,318

363,420

1135

}
8954

686

2740

6888

60

Transport . . .

[

517,752
[

492,760
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År 1815.

437,804

1562

47,457

1356

10,629

34,952

34,615

568,375

Transport . . .

Hustrur af Mosaiska trosbekän-

nelsen

af utländsk nation . . .

Eiikor: *)

Slaiiclspcrsonevs , som sköta laudt-

bruk

Bergsmäns ocli allmoges, ännu

idkande gårdsbruk

BacKstiigii- ocit Iiilty-

seslsjon

Enkor, som fortsätta sina aflidne

mäns bandel, fabrik eller bandt-

verk

Som lefva af egna medel

CArbetande och tjenande vid han-

\ deln ,fabriker eller handtuerk

vSom i öfrigt Icfva af arbete . .

I Privatorum tjcnst lagstadde . .

Lapphjons enkor

Fattigbjon ocb futtigdel åtnju-

tande

Fångar

Enkor af Mosaiska trosbekän-

nelsen

af utländsk nation . . .

Tr.tn^^pc^st . . .

År 1840.

517,752

112

122

818

15,483

33,681

1268

35,796

812

31,403

2427

326

28,181

52

47

23

År 1825.

492,760

118

187

1404

12,715

1838

25,415

356

r911

369

41p74

43

40

43

rw;8,303 629,773

*) För deras specifikation oftcr stånd, likasom för (Icre ujip-

lysningar, son» äfven i de andra §§:ne skulle synas f);>ra ur

tabellverket kunna hänifas, ligger bindret i formulärets

knappa utrymme
, livilket, om det skulle utsträckas öfver det
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År 1815. År 1840. År 1825.

568,375 Transport . . . 668,303 629,773

Ogifta qviunor och flickebarn

:

Skrifna för landthruk och gårds-

862 364

3797 5895 3952

Bod- ock arbetsi^vinnor vid han-

' 1496 dela , fahriker och handtverk . 2142 2868

Som ho för sig sjelfva och i öf-

26,355 17,925

Ståndspersoners och andras, ut-

om allmogens, hos föräldrar

hemma vistande döttrar

25,378
)105,728 17,531
J
127,219

90,518 )

1653 1642 1527

328 399 322

3699 3646 3340

Kammarjungfrur och pigor i pri-

vatorum tjenst.

65,667
\ 71,781

deremellan och io år .... 5312

562,889 ^
Bonddöttrar och pigor i allmo-

gens hus och tjenst j

279,071 205,678

deremellan och io är .... 134,714 88^532

under denna ålder 260^095 256,310

1,262,534 Transport . . . 1,587,5.30 1,409,591

nuvarande enda arket, slulle medföra en betydlig tillök-
ning i formulärupplagans trycknings-kostnad.

K. F. Akad. llandl 1845. 18
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Är 1S15.

i;i62,534

25,565

Transport . . .

ALapphjonens döttrar öfver 10 år

Ar

1,SS7,530

9^5

under denna ålder

Ifos Ogifta modrar
liemma Tittande fllic-

keliarii, åldre oeli

yngre T6ö4r.

in ibland allmo-
gen ocli lappbjo-
nen d:o 2338.

Ogifta i Fattighus och fattigdel

åtnjutande

Fader- ocli moderlösa
$amt fo5terbain. upptagne af

eller inackorderade af

forsamlingarne hos an-

dra, ofver 10 år . .
1305,

under denna
ålder 4555.

i

^FångaF ...............
Ogifta qvinnor och barn af Mo-

saiska trosbekännelsen

dito af utländsk nation

6.^3

Är 1525.

1,409,591

\ 161

D

9942

16,509

5S60

623

316

135

Summa . i.rv:2.4>

Genom (!e liär ofvan mer omnäiii le olikhe-

lerna labellloriii uläi eriie för ären 1815 och 184-0

emellan, blifva resullalerna af denna nu u[)p-

iHi^ne jeuifurelsen , icke alieiia>t mut önskan gran-

ska nhillstäiidi^e , utan ock måliäotla här och där

I enl af" \ ilseli dande , at hvilken orsak också det

lill l.ibellvei ket uppoifna iörhaUandet med folk-

uiängden till viken uch oäringar året l825, så
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vidl ske kunnat, blifvit särskilt ia margiiie af jem-

förelseii införd t. Men denna tillföring har ock

sked t i afsigt, att desto tydli ga le ådagalägga an-

gelägenheten al de, såväl år 1825 som år 1840,

i forraulärerna vidtagne hufvudsakligaste nya än-

dringar och föreskrifter, till närmare upplysning

om h vilka jag också, i sjelfva contexten af ru-

brikerna, med kursi 7) stil sokl ulm'åvk'd dera, som

år 1825, och med fet stil dem, som år 1840

vidtogos, ulvisande siffertalen nogsamt den ver-

kan de medfört; hvaraf, till styrkande ytterli-

gare af ändringarnes angelägenhet, här blott några

exempel må anföras, såsom: uti civilstaten, embets-

och Ijenstemännens antal, h vilket här mot verklig-

heten vill synas efter 25 år förminskadt, men som

härleder sig derifrån, att under det för året 1815

uppgifna antalet, äfven befunnits inbegripne de fle-

re med blott karaklersfullmakter försedda af denna

klass, h vilket äfven gäller om flere andra rubri-

ker, men i synneihet possessionater på landet,

som år 1815 endast med 629 beräknades; bbind

handlande borgerskapet, som år 1815 är uppgifvet

utgöra 5562, hafva sannolikt många inberäknats,

hvilka rätteligen bordt upptagas under fabriksid-

karne; och den nära likhet i vissa omständig-

heter dessa sistnämde och hand tverkarne emellan

,

såsom till exempel färgeri- och garfveri-idkare i

den förra, och färgare och garfvare i den sed-

nare klassen, har föranledt en vid mer än 3000
tabellförfattandes olika åsigter temligen ursäktlig

villrådighet, till h vilkendera afdelningen sådane

personel" rättast skolat hänföras, då tiden icke

eller måhända medgifvit närmare efterfrågan till

hvilkendera klassen individerne rättast borde hän-

föras. I anseende såväl härtill, som ifrån ta-

bellverket flere gånger äskade, men till med-
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delande omöjlige befunne upplysningar om rätta

hela antalet i riket af fabiikanter, handtver-

kare, men i synnerhet jordbrukare hafva, till

ärnående deraf, ofvan omförmälde under dessa

3 afdelningar ifrån sjelfva sammanräkningen af

folkmängden helt och hållet afskilda noter väl

redan i det för året 1840 gällande formuläret

varit föreskrifne, men, af i underdåniga qvin-

qvennii-berättelsen för samma år pag. 53 anförda

förmodade orsaker, icke genast kommit till full

verkställighet, såsom vederbordt; varande dock

allt hopp, att denna sålunda ännu saknade upp-

lysning genom de för året 1845 ingående qvin-

qvennii-tabellerna skall vinnas.

Att nu här ytterligare ulreda alla de, huf-

vudsakligast af rubrikernas omflyttning i olika

af formulärerna , uppkomne så i ögonen fal-

lande olikheter sifFerlaien desse tre åren emellan,

skulle blott medföra en icke gagnande vidlyftighet

^

men såsom af denne jemförelse likväl ådagalagda

säkra resuUater, anser jag mig här böra förnäm-

ligast anmärka de arbetsföre Backstugu- och In-

hjsesmännens sedan år 1815 så ansenligt ökade

antal (åberopande i detta afseende hvad i 1840
års qvinqvenniiberättelse pag. 72 om såväl de ar-

betsföre som de vanföre ibland dem utförligare an-

dragits), äfvensom den till pauperismens förökande

onekligen bidragande omständigheten, att stat-

torparnes antal, ensamt under de sist framflutne

femton åren, är till mer än hälften förökadt. Önsk-

ligt hade det väl varit att här hafva kunnat fram-

lägga de ^'erA7/gY^ fiU tighjonens olika förhållande år

1815 emot år 1840, men formulärernas ofull-

ständighet härutinnan förstnämde år har utgjord t

ett desto mer oöfvervinneligt hinder, som den

tiden ?i^la af förbehållet undanlag hos egna barn

eller hos andra inackorderade personer blefvo bland
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fattighjonen inräknade , och ibland fatliga af qvin-

nokönet, icke allenast alla lapphjon och fångar, utan

ock alla backslugu- och inhjseshjonen, ulan ålskil-

nad af dem ibland dem, som likväl, ulan egentligt

behof af andras understöd, genom arbetsförtjenst

ägde bergningoch utkomst; hvadan en så fullständig

utredning i afseende på fattighjonen, som på grund
af de nya formulärerna i qvinqvennii-berättelsen

för år 1840 pag. 75 finnes inlagen, för den föregår

ende tiden icke ens till någon approximativ viss-

het kan åstadkommas. Enda påiilliga jemförelsen

åren 1815 och 1840 emellan, är i följande 2:ne i

begge formulärerna lika beskatfade rubriker verk-

ställbar, dock endast till personalet öfver 15

års ålder,

År 1815. nemligen: År 1840.

™- <!• i Fattighus, Lazaret- ^- ^•

1931. 7089, ter och Hospitaler 2881. 8633.

9108. 24,312. Faltigdel åtnjutande 11,475. 31,112.

Men förhållandet med ungdom och barn under i

5

år i dessa delar kunde förut ingalunda utrönas.

Hvad 2in2^^v folkmängde72 till olikhet i ålder ^

för anteckningen hvaraf 181 5 års formulärer se-

dermera icke undergått någon förändring, bör

nämnas, att ehuru väl de årligen inkommande
mortalitets-labellerna innehålla en efter samma
grunder , som de qvinqvennala , föreskrifven alders-

klassifikation, är, såsom förmodas kunde, dock ingen

kontroll af de sednare uppå de förra möjlig, i

anseende till in- och ulfl vttnin^arne orterna emel-

lan. Osäkerheten i uppgifterna härom oaktad I,

och då, såsom här ofvan redan är anfördt, de-

samma likväl bidragit till gagn vid Tontin-

beräkningar, har jag ansett min skyldighet for-

dra, att i bilagan litl. B. upptaga de summari-
ska uppgifterna ej allenast för de 2:ne här till
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jemFörelse antagne, utan ock för de mellanvarancle

qvinqvenniiåren. I följd af denna bilaga visar sig

alltså personalet under de sista 25 åren vara ökadt

m. cr. S:a.

Tillökningen
i procent.

m. q- S:a.

i äldcrn undör 1 ar med J.3,'tOU 18,8 18,2 18,5

der6DQCllan och 3 ar • . 1 / jDvJ^ 30,9 30,1 30,5

€iQcIIan 3 och S • <, • - J.-T,W / J 25,3 23 4 24,4

j ocn Au .... Pip. fi^q 48,8 47,1 47 9

iU ocn 10 ... . to, YOA 37,7 381 37,9

S:a . . . 141,363 138,413 279,776 36,3 35.5 35,9

emellan 15 och 20 år . . 53,005 52,996 106,001 46,2 45,8 46/>

20 och 25 . . . 28,102 23,814 51,916 26,4 20,7 23,5

25 och 30 ... 25,487 19,568 45,055 28,0 19,3 23,4

30 oeh 35 . . . 14,284 8,384 22,668 17,4 9,0 12,8

35 och 40 . . . 14,712 12,987 27,699 18,6 14,9 16,7

40 och 45 ... 24,325 21,573 45,898 38,3 29,0 33,6

45 och 50 . . . 18,687 19,607 38,294 31,1 28,3 29,8

50 och 55 . . . 6,422 9,305 15,727 11,7 14,4 13,1

55 och 60 . . . 3,309 5,450 8,759 7,3 9,7 8,5

S:a . . . 188,333 173,684 362,017 27,0 22,2 24,6

emellan 60 och 65 år . . +4,712 +8,389 13,101 + 12,2 + 17,0 15,0

65 och 70. . . . — 456 + 1,809 t,353 - 1,8 + 5,2 12,2

70 och 75. . . . + 2,499 + 5,278 7,777 + 16,2 + -5,0 20,6

75 och 80. . . . + 2,304 +4,357 6,661 +30,6 + 38.8 35,0

80 och 85 . . . + 563 + 1,452 2,015 + 1~.'3 + 27,0 23,7

85 och 90 ... . + 145 + 796 941 + 15,3 + 51,4 37,8

90 och 95. . . . + 4 + 147 151 + 2,5 -\- 45,9 30,9

95 och 100 .. . + 36 29 —32.0 + 125,0 57,o

ölVer 100 är gamla . . . i; ;
i- - + 66,0 — 33,0

S:a . . . 9,766 22,262 32,028 10,8 14,9



Tah. i.
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Folkmängden
året isis.

m. q- S:a.

418 558 976
515 562 1077
374 442 816
324 vJ / U / uu
220 280 500
156 217 373

1935 2561 4496
532 655 1187

1097 1356 2453
1089 857 1946
453 609 1062
409 376 785
235 307 542
223 235 458
74 92 166

1406 1732 31.38

4056 5275 9331
491 785 1276
349 50ö ,8tTOj /

370 481 851

1592 1831 3423
475 620 1095
236 300 536

590 804 1394

2029 2507 •t J- )U

1260 1593 2853
419 566 985

1569 2044 3613

5770 6090 11,860
1771 2078 OO-rc/

419 465 884

1595 1167 2762
409 /i oc43v 84S
392 325 717

342S 3223 6651
1578 1851 3429
1498 1688 3186
1072 1227 2299
1039 1143 2182
273 292 565

93 181

42.228 48,6 to 1 90sv^

ogde
1815.

Söiiertelje

Waxholm
iNorrlel je

Öregiund .y^^
Östhammar

3/3

1610

919!

1745

1

Sigtuna .

2351

018'

909,
• 816

Upsala .

Enköp

TSyköpin^
Eskilstuna . 542
Strengnäs .424
Mariaefred
ThorshäUa
Trosa . ."^
Malraköping^^

Linköping .398
lN'orrköpin" „.

Wadstena
Söderköping .

Skenninge z:^
" 3d0

Jönköping
Eksjö
G rean a

Wexiö .

Ca I mar
AVästervitrSS
"\Vimmerb^54
Borgholm 328

Wisby. .

«2

I 1 >45
Larlskrona

^.^
Carlshamn l.^

bölfvitsbor^:^

Christianstad|^.^

CimbritshajQ^
Engelbolmjrg

244
250

309
:i7

315

)03

^81
•63

Malmö .

Luml
Ystad
Landjk ron
HclsiDgbor^73
Skanör . >86

Falsterbo

^.96

) 4- betyder INati viteteus ocb — 342

r. AkaJ. HandL 7840. 21
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Det är alltså i åldern emellan 5:te och 20:cle

året, som folkmängdens tillökning visar sig störst.

Emellan 15:de och 20:de året är den i närmaste

likhet begge könen emellan. Intill och med 45:te

året är den större på mankönets, men ifrån sam-
ma intill högsta åldern deremot allt större och

större på qvinnokönets sida.

Hvad folkmängden i Rikets saintUge städer

utom Stockholm särskilt ansfår, har förhållandet

under nu ifiåga varande 25 år varit som följer

^

nem ligen: (Se Ta b. N:o 4).

Beträlfanfie Götheborgs stad bör emed lertid

anmärkas, att året 1815 räknades till dess folk-

mängd äfven en del af den nuvarande nära in-

till staden i Säfvedahls härad belägna Carl Jo-

hans föl samling, hvilken del den tiden kallades

Mariebergs församling, men att, i följd af Lancls-

höfdinge-Embetets den 15 December 1836 lem-

nade upplysning, hela Carl Johans församling

numera hörer till landsbygden; hvadan, och om
denna Mariebergs år 1815 till 3093 personer •')

under Götheborg inräknade folkmängd verkligen

varit en oriktighet, borde den för år 1815 här

ofvan endast hafva varit upptagen med 18,695

*} Nemligen mankön 1405, deraf 22 räknades höra tilt

Läio- och Civilstaten, 27 till handels-, 7 till fahriks-

och 111 till handtverksklassen, 30 tjenstehjon, 10
afskedstagne, och utom 447 omyndige gossebarn ut-

gjordes alla de öfrige 751 af skepps- och fält- tim-
mermän samt arbetskarlar ocli verkdrängar, utan
att någon enda af dem, såsom anteckningen å ta-

bellen lyder, idkade jordbruk. Qvinnokönet upptaget
med 1688, bestod af 548 gifta hustrur, 201 enkor^

475 ogifta öfver och 464 flickebarn under 15 års

ålder. Inga anledningar förefunnos således år 1815
att belvifla riktigheten af Mariebergs församlings in-

räknande under Götheborgs stad.
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personer; i h vilket fall staden alltså äfven, i stället

för den antj^dde minskningen af 767 invånare,

bör antagas hafva under de sista 25 åren vun-

nit en tillökning af 773 man- och 1553 qvin-

kön, eller tillsammans 2326 personer, utgörande

en vinst af 11 2,4 procent, i stället för den upp-
tagne forlusten af 72,3 procent.

Vid en 25-årig så beskaffad jeraförelse som
denne, bör ej eller såsom äfven ett hinder för kon-

trollers anställande på åldersLippgiflerna lemnas

oomnämdt det inflytande, som förändringen med
i städerna förlagde garnisoner medfört, forekom-

mande hufvudsakligast i Carlskrona, Malmö och

Carlshamn, där Garnisonen år 1840 är mindre

än 1815, och deremot i Chi istianstad , Lands-

krona, Helsingborg och Marstrand, där den år

1840 belinnes större än år 18l5; men hvarafett

närmare utredande, till alltför mj^cken vidlyftig-

hets undvikande, här är utelemnadt,

Redan här ofvan är ådaoalas^dt, att Stock-

holms siad under denne 25-åriga period, genom
luortalitetens ständiga och betydliga öfvervigt

emot nativiteten, årligen förlorat 975 invånare,

som vill säga 1,3 procent af sin numerär, hvil-

ken förlust blefve än stöi re, om ifrån nativiteten

där skulle afräknas det likväl nu okända beloppet

af de flertali^a där framfödde barnen af mödrar

ifrån landsbygden, sum föi- många orsaker, ensamt

vid förlossniuijsliden , vistas i Sioekholm. Fordom
har man såsom orsak till denne stadens större

mortalitet velat anfc^ra klimatets osunchue be-

ska (fenhet, men af flere vetenskapsmän har den

blifvit vedcilagd, och klimatet där af dem tverl-

nm hlifvit ansedt sundare än i många auiha

fulkrikare städer. Ehuru onekligl del måsle va-
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ra, alt en större folkmängds saminanflyttning in-

om ett mindre utrymme, särdeles vid inträffande

epidemier, såsom exempelvis vid cholerafarsoten

år 1834, är till en större mortalitet medver-
kande, förekommer i detta afseende emedlertid

högst anmärkningsvärdt, att i sjelfva Stockholms

stad inom broarne, hvilken är tätast bebodd , och

der osundheten i anseende till de många trånga

gränderna synes böra antagas som störst, dödlig-

heten likväl vanligast visar sig proportionell min-
dre än på de mera glest, men ock, för lindri-

gare hyrors skull, taliikaie af de faltiga bebodde

malmarne, h vilket synes vara ett tydligt bevis,

att pauperismen är en af de egentligaste orsa-

kerne till Stockholms så stora mortalitet. Då de

inflyttningar, hvaraf staden årligen förstärkes, till

stor del består af personer, hvilka dels i såväl

militär- som civilväg söka och vinna befordran,

och dels göra sig förhoppning om större ar bets-

fört jenst och daglöner än i hemorten, hvilka alla

vanligast sedan till dödsdagen här qvarstanna,

och då äfven många familjer från landsorten , ofta

med sin betjening, ambulatoriskt vistas i hufvud-

staden just de månader af året, under hvilka

sjukligheten där är störst; så medverka desse om-
ständigheter, flere andra att förtiga, ofelbart be-

tydligt på Stockholms så ansenliga mortalitet.

Om derföre en möjlighet gåfves, att i Mortali-

tetsuppgifterna, de uti hufvustaden födde och

uppfödde kunde behörigen afskiljas från dem,
som först vid äldre år hitflytlat och sig bosatt,

skulle ofelbart resultatet nöjaktigt häfva all vidare

farhåga för därvarande klimats osundare beskaf-

fenhet. Deremot torde ett yppigare lefnadssätt

icke böra förnekas ett hufvudsakligt inflytande,

men troligen då, mera geoorn ombyte af såväi
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klädedräkt som lefnadssätt mot det Ii varvid de

inllytlaiide i hemorten förut sig vänt, än genom
egentligt frosseri i mat och dryck, när man un-

dantager bränvinsförläringen och dryckeslasten,

som onekligen där, mer än annorstädes i riket,

betydligast bidrager till den större osedligheten,

och utgör grundorsaken till pauperismen och till

öfverklagade allljemt ökade brott, såväl som tilJ

mångtaliga förförelser, för h vilka den ifrån lands-

bygden hitflyltande ungdomen, särdeles af arbets-

och tjenstehjonsklassen, mest blottställes och mer-

endels omsider bli fva olyckliga offer.

Att Stockholm emedlertid icke är den enda

staden i riket, som lidit af en lika beskaffad nä-

ra nog årlig mortalitets-öfvervigt , ådagalägges af

den här ofvan intagne jemförelsen, Tab. 4, i hvars

sista kolumn årliga medium af flertalio^heten un-

der alla 25 åren antingen födde eller döde i hvar

stad är antecknad, hvaraf de särdeles olika resul-

taten dem emellan synes förtjena särskilt upp-

märksamhet. Härvid bör i första rummet likväl

icke lemnas oanmärkt, hurusom, enligt den af

Kongl. Ta bell-Com missionen under den 12 Januari

1836 till Kongl, Maj:t i underdånighet afgifne sär-

«kilta utredningen och bilagan Lit t. A.*) öfver de

12,637 personer — (hvaraf hufvudsakligast 3751
i Gölheborgs och Elfsborgs, men i mer och min*
dre mån med 1260 i 16 af de öfriga länen , eller

tillsammans 5011 på landsbygden) — som år 1834
föllo offer för den då så olyckligt häi jande cho-

lerafarsoten, Stockholm deri mistade 3665 och 31
af rikets öfriga städer 3961 personer af begge

könen. Ibland desse sednare var antalet störst i

Götheborg eller 1709, som då utgjorde hvar llrté

*) Se Stals-Tidningen för år 1836 N:o 51.
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person; i Jönköping 636 eller hvar 7:cle; i Udde-
valla 260 eller hvar 13:de, i Carlshamn 186
eller hvar 23:dje; i Wenersborg 138 eller hvar

18:de; i Carlslad 110 eller hvar 24:de; i Mar-

strand 78 eller hvar I2:te; i Westerås 72 eller

hvar 47:de; i Alingsås 68 eller hvar 17:de; i

Strömstad 64 eller hvar 22:dra; i Lidköping 51

eller hvar 37:fle; i Åmål 41 eller hvar 34:de;

i Borås 39 eller hvar 56;te; i Upsala 35 eller

hvar 133:dje; i Skara 33 eller hvar 56:1 e; i

Askersund äfven 33 eller hvar 25:te; i Wexiö
32 eller hvar 70:de ; och i Kungsbacka 31 eller

hvar l4:(je person. I Wadstena uppgick väl an-

talet till 215, men h varunder dock inbegripes

länets där särskilt inrättade kurhus; och i de 12

öfrige af farsoten hemsökta städerna uppgick sam-
manräknade beloppet lyckligtvis endast till 130
personer. '••") Dernäst förekommer anmäi knings-

värdt, hurusom, på sätt en 1840 års underdå-

niga qvinqvennii-berättelse under N:o 50 bifo-

gad tabell närmare utvisar (med undantag af

choleraåret 1834 i de ofvanuppräknade derafsvå-

last hemsökte städerna Jönköping, Götheborg,

Marstrand, Uddevalla och Kungsbacka), både år-

liga nativiteten och mortaliteten under alla 25
åren varit sins emellan i nära nog lika förhål-

*) Af landsbygden var, med undantag af Götheborgs
och Elfsbor.^s län, den öfiiga delen särdeles lyckligt

förskonad ifrån epidemien, hvars belopp i det hela

|. räknadt äfven lyckligtvis understeg antalet af, flere

andra år, af vanligare farsoter i riket bortryckta
personer; h varförutan den försigtighet och det or-

dentligare lefnadssält cholerasjukdomen föranledde,

säkert hade ett betydligt inflytande på 1834 års i

öfrigt allmänt lindrigare mortalitet såväl på lands-

bygden, som i städerna.
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lande; men en så mycket större och särdeles

uppmärksamhet förtjenar derföre den genom of-

van intagne jernförelse ådagalagde omsländigheLen
,

alt i 10 läns- residens- samt 20 af de öfri^a stä-

derna de dödas antal, likasom i Stockholm, ge-

menligen eller per medium räknadt finnes större

än de föddes, då deremot i de öfrige 13 läns-

residenserna , likasom i alla rikets återstående 43
städer, nativiteten ägt öfvervigten. Till den förra

categorien höra Götheborg med en medii-förlast

af 72, Upsala och Westerås 35 h vardera, Fah-

lun 13, Carlstad 11, Mariestad och Carlskrona 8

h vardera, Jönköping 7, Nyköping 6, Christian-

stad 4, Norrköping 56, Wadstena 15,Waxholm
13, Södertelje 11, Strengnäs 8, Arboga och Sö-

derköping 7, Enköping och Sigtuna 6, Borås,

Marstrand och Saia 4, Mariefred, Thorshälla och

Westervik 3, Kongelf och Öregrund 2 samt Kö-
ping, Norrtelje och Hjo 1 h vardera. Till den
sednare kategorien höra deiemot Piteå med en

medelvinst af 12 personer, Wisby och Malmö 11

hvardera, Halmstad och Umeå 10 hvardera,

Wexiö 9, Gefle 6, Wenersborg och Östersund 5

hvardera, Calmar 4, Linköping 3, Örebro och

Hernösand 1 hvardera. Lund 29, Ystad 27,

Carlshamn 19, Helsingborg och Landskrona 18

hvardera, Sölfvitsborg 11, Uddevalla och Hu-
diksvall 10 hvardeia, Ekesjö 9, Strömstad och

Philipstad 8 hvardera, Cimbrishamn och AVim-
merby 7 hvardera, Luleå och Lidköping 6 hvar-

dera , Åmål ,
Laholm, Falkenberg, Eskilstuna och

Warberg 5 hvardeia, Askersund, Skara, Skanör,

Ulricehanm och Christinehamn 4 b vardera , Gren-

na, Engelholm, Boigholm, Hedemora, Säther,

Alingsås och Sundsvall 3 hvardera, Skenninge

och



217

och Trosa 2 h vardera, samt Malmköping, Linde
Falsterbo, Kungsbacka, Söderhamn, Sköfde, Öst-

hammar, Fahlköping och Nora ungefärligen 1

h vardera.

I allmänhet synes af na uppgifne forhållan-

den den slutsats kunna dragas, att dödligheten

alltid är lindrio^are i de vid hafskusten belägne

städer, hvarifrån Carlskrona, Söderköping, \Ve-

stervik och Öregrund här utgöra de enda un-

dantagen. Med de vid de större insjöarne beläg-

ne städerna är deremot förhållandet mäi kbart oli-

ka, såsom till exempel: Wenersborg, Lidköping,

Åmål, Askersund, Christinehamn och Grenna med
nativitets öfverskott, jera förda mot Mariestad,

Carlstad, Jönköping, Wadstena, Hjo, Westerås,

Arboga, Strengnäs, Södertelje och Sigtuna, där

mortaliteten deremot haft öfvervigten. Anmärk-
ningsvärdast synes dock missförhållandet i Norr-
köping, hvars belägenhet, i såväl nyssnämde, souj

flere andra hänseenden likväl skulle synas vara

bland de förmånligaste; samt likaså att Lund ägt

cit nativitets öfverskott i medeltal af närmare 29
personer emot Christianstad, som, ehuru hafs-

kusten närmare belägen, genom större mortalitet

per medium lidit en förlast af emellan 3 och 4
inbyggare. I hvad mån klimatet, lefnadssättet

eller pauperism må i mer eller mindre grad vara

inverkanrle på de nu här antydde olikheter stä-

derna emellan, är ett ämne, som vill synas hö-

geligen förtjena en näi mare och sakkunnigare un-

dersökning, än den jag förmår åstadkomma, och

skulle måhända deriijenom flere helsoförstöran-

de oseders afskaffan le och an vidare förbättra-

de anstalter lör helso vården i framtiden kunna
påräknas.

K, V. Akacl HanclL 1845..
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Till ett någorlunda utredande af den nä-

rande eller födobringande jolkniimmerns förhål-
lande året 1840 till den så kallade tärande j, har

Bilagan litt. C. blifvit sammanfattad, h vilken til-

lika innefattar en summarisk öfversigt af alla liäi'

ofvan till yrken och näringar för samma år upp-
tagne folkklasserna. Om man således till den
förra, eller den närande klassen, vill räkna alL?

till jordbruket hörande och dermed egenlligen si^

sysselsättande personer, utan att deribland in-

räkna det ännu af ornnämda orsaker okända, men
såsom skäl är att förhoppas innan kort tid här-

efter bestämd t blifvande antalet lärande sam-
hällsmedlemmar, h vilka i och för sina tjenster

eller yrken äfven skulle såsom jordbrukare kunna
anses; så utgör antalet af samma särskilt i bi-

lagan sammanförda personer
g.

med hustrur och barn . . . 1,081,'679. 1,095,997,

h vari från bör a frä k nas allmo-

gens och andras barn un-

der 10 års ålder upptag-

ne med. 257,122. 260,728:

hvaremot barnen öfver den-

na ålder icke afräknas, af

orsak att de, vid föräldrar-

nes sida, om ej redan vid

en yngie, åtminstone efter

10 äis ålder, kunna besör-

ja h varjehanda småsysslor,

såsom ärenders uträttande,

kreatursskötsel ni. ra., som
eljest skulle borttai;a äldres

och rle kraftigaies bällre an-

vända tid;

så återstår den födobringan-

de folkiinmmern med . . 82-1,557. 835,269,
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Till den Läranrle höra deremol, ej allenast alla

de i samma bilaga förut uppräknade klasserna

med hustrur och de min- m. q.

deråriga barnen 425,059.

jemte de här nyss afräknade 257,122.

utan ock det å biiao:an sist

upptagna beklagligen så

ansenliga anlalet oäkta

barn, som vistas hos sina

mödrar

516,519,

260,728,

ogifta 9,691 9,942.

Då tärande folknummern
uppgår till 691,872. 787,189,

utgörande formulärernas betydliga olikhet år 1815
en omöjlighet, att efter enahanda grunder upp-
rätta för samma år någon hithörande säker jem-

förelse.

Hvad de här ofvan upptagne Z«/;/;Äyo7xe/z an-

går, bör anmärkas, hvad uppgifvit blifvit, att

deras antal svårligen tillförlitligt kan utrönas och

uppgifvas, i anseende till deras nomad iska lefnads-

sätt och deras i och för sina renhjordars föda osta-

diga vistande ömsom inom Svenska «)ch ömsom
inom Norrska området, då prestbetyg vid h varje

sådan flyttning icke af dem uttages.
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Hushållen

eller Matlagen i riket äro för året 1840 till an-

tal och beskaffenhet uppgifne på sätt som föl-

jer nemligen

Sädane,

om af egna till-

gångai' ägde mer

,

än som till deras

uppehälle erfor-

drades

iom af egna medel

eller arbete ägde

sitt uppehälle . .

iom af egna medel

eller arbete ägde

en del af deras

uppehälle . . . .

iora för bristande

arbetsförmåga el-

ler egna tillgån-

gar, helt och hål-

let genom all-

männa eller en-

skiltas understöd

och gåfvor för-

sörjdes

Bestående af

S:a

blott

2 per»

söner.

af 3
till och
med 5.

4490

44,352

27,254

13,159

af 6
till och
med 10.

af 11

till

och

medl5.

mera
än 15

perso-

ner.

17,924 25,606

177,774

66,204

14,559

135,059

34,867

5058

5078

9429

2039

157

89.255 276,461 200,590 16,703

1697

863

lo:

30

?69-

Sum man.

I

hela
Riket.

54,795

367,4:

130,471

32,963 1308

585,706 14,321
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Till antalet voro de under de 5 föregående

qvinqvenniiperioderna uppgifne på följande sätt,

nem ligen

Summan
Af

blott 2
perso-

ner.

Af 3 Af 6 Af 11
Mera
än 15
perso-

ner.

Deraf

Stock-

t. o. m.
5.

t. o. m.
10.

t. o. m.
15.

I

hela

Riket.
hölm.

83,205 269,029

259,550

195,534 14,538 2284 564,590

544,724

14,164

14,01781,840 186,032 14,963 2339

1825 77,3.34 244,641 181,361 16,076 2643 522,055 14,436

1820 /o.iyi ^10,4.04 1 / /,ZxO 1 / ,ooi -rOO, x-rJ

71,574 208,832 164,960 16,283 3216 464,865 13,444

Antalet finnes

alltså under alla

25 åren , i följd

af desse uppgif-
Tia-
ök-

Tiil-

ök-

ter, vara ökadt ning. ning.

17,681 67,629 35,630 , 420

men deremot i

sista klassen för-
p20,84l 983

minskadt med .
519

Såsom bär ofvan redan är nämdt hafva for-

iiiLdärföreskriflenia om hushållens fördelande ef-

ter bättre eller sämre vilkor trenne gånger un-

der dessa 25 år undergått betydliga förändringar,

h varigenom i detta afseende ingen tillfredsstäl-

lande jemförelse åien 1815 och 1840 emellan

kan äga rum. Det förstnämda året eller 1815

uppgafs hushållens antal 464,865 emedlertid att

beslå af, Förmögne 10,044.

Behållne 143,634.

Fattige 235,205.

Utfattige 75,982,
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Uppgifterna häruLintian hafva dock alltid berott

och bero ännu på h varje af de talrika tabellför-

iattarnes enskilta åsigter; och huru olika och

opålitliga de vaiit, eller till äfventj^rs ännu
äro, bevisar aldraraest uppgiften i sist upptagne

kategori, då det icke gerna kan antagas såsom

möjligt, att 1815 års utfattiga hushåll, som sy-

nes synonymt med deras, hvilka år 1840 äro

upptagne såsom helt och hållet beroende af an-

dras gåfvor och understöd, kunnat under desse

25 åren hatva förminkats med icke mindre än

43,019, eller till mera än hälften af första årets

uppgifna belopp. Yid omöjligheten af all slags

säker kontroll härutinnan ''•), så inom, som utom
tabellverket, lemnas det derhän, huruvida 1840
års uppgift i denna del, såsom det dock vill sy-

nas, må vara trovärdigare, än den för år 1815,

som säkert varit öfverdrifven. Tillika bör an-

märkas, att äfven i afseeiide på hushållens totala

belopp, hvilkas tillökning dock synes i någorlunda

förhållande till folkmängdens, icke eller någon

kontroll,' såsom lätt kunde föimodas, står att

vinna af de giftas uppgifna nummerär, emedan
många hushåll existera, där ingen enda gift per-

person finnes, och på andra sidan åter inånga

gifta personer icke äga egna husbåll, belst som
numera, allmännare än förr, gifta ingå i års-

tjenst, oftast mannen på ett, och hustrun på
annat ställe, på deras sida med beräknad större

trvggbet om flerårigt åtnjutande af husrum och

bärgliga villkor, och på husl)öndei nes sida, mån-

*) Om sjelfva rörsamlingstabellerne direkte i stnilef föi-

blott prostcrisammandragcn inginge lill Kongl. Com-
missionen, skulle mun troligen , så välliäriitinnan , som
i många andra delar, lättare kunna komma förelö-

pande oriktigheter och misstag på spåren.
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gen gång emot mindre öfvercirifna villkor an dem
som af ogifta äskas, i förening med skäligt hopp
om större ordentlighet i de gifta tjensteh jonens

lefnadssätt. Hushållen torde ock på en och an-

nan ort blifva undertaligare, dels genom sam-

manflyttning med barn eller andra, till undvi-

kande af matlagspenniiigars erlaggande, dels ock,

genom isynnerhet skattehemmans kljfning i så

små delar, att ägaren eller åboen icke gema kan

derå vara besutten, utan derigenom föranledes

att taga någondera af nyss förut nämde utvägar för

egen och de sinas bättre utkomst.

Ibland 1840 års folkmängd räknades följande

beklagligen ganska stora antal vanlottade peisoner,

Under Emellan
15 års 15 och 60

Öfver Summa.

neraligen: ålder. år.
DU ar gamla.

m. q- m. q- m. q- m. S:a.

Vansinniga . . . 101 106 1265 1297 151 223 1517 1626 3143

65 73 614 638 540 709 1219 1420 2639

Döfstumma . . . 216 168 796 722 49 48 1061 938 1999

Döfstumma och

Blinda tillika 10 11 32 27 5 5 47 43 90

Ly Ite och bräck-

lige 393 403 4235 4776 2479 3684 7109 8803 15,912

Jf ålderdom

vauJöre .... 241 553 10,268 15,382 10,509 15,935 26,444

S:a . .

I

785 761 7183 8013 13.492 20,051 21,462 28,765 50,227

hvilka alla icke i någon barmhertighetsinrättning

voro intagne, och icke eller härunder inbegripne

så beskaffade personer i Stockholms stad, der-

ifrån denne år 1840 genom de nj^a forraulärerna

för första gången infordrade uppgift icke med sä-

kerhet näimare stått att vinna, än att antalet af
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i inslilutet För blinda och döfstuQima vid sam-

ma års slut intagna personel' utgjorde 35 af man-
ocli 15 af qvinnokönet. Huruvida ofvan upp-

tagna antal, hvaraf på landsbygden 47,545 och

i provins-städerna 26ö2, under de sista 25 åren

antingen ökats eller minskats, kan icke eller af

tabellverket upplysas och utredas.

Då det nu återstår att för den här ifråga-

varande sist framflutne 25-åriga perioden utreda

närmare förhållandet med de derunder ingångue

äktenskap, samt nativiteten och mortaliteten , får

jag i detta afseende bifoga följande ytterligare ta-

bellutdrag, nemligen:

Litt. D, utvisande antalet deraf hvartdera året i

hvarjelän,i Stockholms stad och i hela

riket, samt säi skilt sumtDaiiska årlia^a

beloppet i hela riket både af de oäkta

födde i 3 lika beskaffade afdelningar,

och af de dödfoJde '••).

Litt. E, antalet i hela riket af de ingångue gil-

termålen i den ena, och af barnalöJer-

skorne till olikhet i åldern m. m. i den

a n cl ra a fd e 1n i n gen , und e r h v a rd e ra q v i n -

qvennii-peiioden.

Litt. F, antalet födde äkta eller oäkta barn jem-

väl till månaden af året samt al död-

födde, dito,

Litt, G, lik[iså dödliglietens framfart särskilt

bland gifta eller ogifta och barn, sanit

a teigo olikheterna i de dödas ålder.

Till undvikande af alltför mx cken vidlvftighet

,

äio de 3 sistnämde bilagorne emedlertid in-

skränkle till särskilt ui^ptagande endast at foi-

hållandet i Stockholms stad; men i dem alla,

*) De dödfödde ensamt äro icke iindt r någon ;it hnr

förekommande nativitelsuppgifter iniäknade.
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är beloppet under h vardera qvinq\ ennii-periodeii

desto hellre specificeradl , sotn jag derigenom

blifvit i tillfälle alt kunna här ljudligare åda-

lägga, hurusom den andra qvinqvenniiperiodeu

eller åren 1821 med 1825 i alla nu nämda hän-

seenden varit så anmärkningsvärdt förmånlig

jemförelsevis mut de öfriga fjra, h var vid jag

ej eller bör lenuia oomnämdt alt icke eller tilU

förene någon så gjnsara femårig period i det

Svenska tabellverkels annaler kunnat igenfinnas.

Vid denna så förmånliga period voro omkring 20
år framflutne ifrån det, då vaccinationen genom
allvarliga författningar allmänneligen blef påbu-

den, och obestridligt vill synas att denna så väl-

görande anstalt förnämligast bidragit till detta

den andra periodens så lyckliga resultat såväl hvad
nativiteten, som mortalileten angår, ehuru vä],

oaktat vaccinationens alltjemt forisatta allmännare

begagnande, propagationen under de 3 efterföl-

jande qvinqvenniei ne icke visat sig i den betyd-

ligare tillväxt, som nyssnämde lyckligare förhål-

lande under 2:dra perioden gaf skälig anledning

att förvänta. Vaccinationens emedlertid så be-

tydliga inflytande äfven denna sednare tid skall

här nedan närmare blifva ådagalagd. Vidare bör

här icke föibigås, att under l:a perioden voro

åren 1816 till och med 1819 af en allmännare

missväxt i riket hemsökta, h varemot året 1820,
som föregick nyss oranämde så lyckliga qvin-

qvennium var till skörden ett af de rikaste i

Sverige, h vilken omständighet, jemte en förmån-

ligare skörd äfven under de näst efterföljande

åren, skulle synas gifva stöd åt en för längre

tid tillbaka yttrad förmodan, att missväxter på
säd gemenligen äro orsaken till en följande året

minskad propagation, eller ock tvertom; men ehu-

ruväl missväxtårs inflytelse, om ej på den pro-
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duktiva kraften, åtminstone genum en sig Jervid

insmygande allmännare farhåga för antalets ökande

af tärande medlemmar, icke må heit och hållet

förnekas, kan dock icke ofvanberörde förmodan
såsom en absolut sliitföljd antagas, då på sätt

den vid 1840 års qvinqvennii-berättelse under
N:o 49 bilagde tabellen fidlständigare utreder,

af mer än 120 exempel på under sist framlupne
25-åriga period i åtskilliga län inträffade goda

och ymniga skördeår, 35 likafullt det efterföl-

jande förete mer eller mindre minskning i na-

tiviteten.

Hvad angår i riket

In^ångne Äktenskap

,

så har, i öfverenstämraelse med bilagan Litt.

D, inom länen särskilt antalet varit störst föl-

jande år, nemligen:

1816 i Elfsborgs och Wäst manlands län,

1818 i Kronobergs län,

1822 i Stockholms, Upsala, Jönköpings, Malmö-
hus, Skaraborgs och Wärmelands län,

1823 i Östergöthlands
,
Galmare, GottJands Ner-

rikes och Kopparbergs län samt i Stock-

holms stad,

1824 i Södermanlands län,

1827 i ^Västerbottens län,

1828 i Jämtlands län,

1829 i Gefleborgs, Wäster-Noir lands och Norr-

bottens län,

1834 i Blekinge, Ghristianslads och Hallands, samt

1835 i Götheboro[s län och i Stockholms stad till

jemt lika antal som år 1823.

Redan häraf inhämtas giftermålens inträffade

allmännat e minskning under sista q\ inq vennii-pe-

rioden, h vilket än närmare upplj^ses af följande

resultat af bilagan föi* hela riket, nemligen:
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Under l:a perioden utgjorde de i medellal 2t,590.

2:a d:o d:o 23,772.

3:dje d:o d:o !^2,021.

4:de d:o d:o 22,056.

5:te d:o d:o , 20,955.

Och således, ej allenasL emot den andra merom-
nänide så ovanligt lyckliga perioden, utan ock emot
den första samt tredje och fjerde, en immerfort gå-

ende förminskning i den sista till ett medii belopp

af 635, oansedt den under alhi 25 åren här of-

van ådagalagde folkmängdstillökningen af mer än

670,000 personer; i afseende hvarå en uti 1840
års underdåniga q vinqvennii-berättelse sid. 41

intagen fidlständigare utredning åberopas, h vil-

ken ytterligaie upplyser, att under det sista qvin-

qvennium, jemfördt med det första, giftermålen

endast i 6 län af riket, nemligen i Calmare,

Wästerbottens, Östergöth lands, Södermanlands,

Gefleborgs och Malmöhus samt i Stockhohns siad

varit flertaligai e , men deremot i alla de öfriga

18 länen, och synneriigast i Nerikes, Skaraborgs,

Jönköpings och Elfsborgs län förminskats.

Orsaken till detla betydliga missföi hållande

torde förnämligast igenfinnas i ett emot förra

tider nu yppigare lefnadssält, som föranleder bil-

lig farhåga för tillräcklig bergning och utkomst
i det gifta ståndet, men måhända också till lika

om ej slörre del, i den tilltagande osedlighet,

hvarigenum celibatet blifvit allmännare än förr,

just inom de samhällsklasser, der en mera vår-

dad barna-uppfustran bör vara att förvänta, än

den, som ändå af löräldra-pligt måste lemnas de

numera talrikare födde oäkta barnen, om den,
som ofta torde hända, icke helt och hållet å si-

dosätles.
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I enlighet med bilagan Lilt. E., forsla afdel-

ningen, ulgör mediilaiet af de under alla 25 åren

afslutade ^ilteimålen
I hela Deraf i

riket. Stockholm.

emellan förut ogifte . 17,293 509
emellan enkling och ogift .... 2485 65
emellan ogift och enka 1531 58
emellan enklins^ och enka. . . . 770 16

Tillsammans . . 22,079 648.

Af h vilka giftermål de ileste ingåtts, i hela ri-

ket räknadt, i December, samt i Stockholm i

Oktober, men varit fål/aiigast, såväl där, som i

det öfriga af riket i Augusti månad.
Genom med år 1831 vidta^jen ändrinsf i

formuläret kunna numera de äktenskäp frånskil-

jas, som årligen ingås i så olika ålder makarne
emellan, att de böra såsom nästan alldeles ofrukt-

samma anses. Sålunda finnes i medeltaltal äk-

Åren 1831 teiiskap insänone, emellan. Åren 1836
med 1835. .

^ med 1840.

hustrur af -35

till och med)- 387
50 års å

66

35|
ned }

klerj

^^.[huslrur öfveri

[ D\) ar gamla J
rMän emel->

< lan 25 och imed dito d:o 48
i 35 år J

115 I lan 35 ochj-med dito d:o 91
rMän emel-

\ lan

I 50 ar

Äktenskap i h vilka både mannen
och hustrun varit Öfver 50 år

213 gauda 168.

8()0 Summa 716.

Hamn



229

Barna-Föderskor

hafva, på grund af andra afdeiningen af Bilagan

Lilt. E. , i medeltal under alla 25 åren ulgjurt

I hela Deiaf i

riket. Stockholm.

Under 20 års ålder 1703 59
14,268 542
24,467 820

'jf\ ,,^u '-i ^

35 och 40
24,583

18,572

692
437

/in /i ^ 9237 142
/i ^ 1426 14

36 0,2.

S:a . . . 94,292 2706.

Belöpande medeltalet af dem
der i bland, sorn nedkom-
mit med tvillingbar .... 1397 38

21 0,88

dödfödde barn . .

0,58

2706
0,04

125.

Anmärkningsvärdl är, att de med dödfödde ned-

koranes antal immerfort ökats, så att detsamma un-

der sista qvinqvenninm i hela riket räknadt med
681, och i Stockhohn med 76, finnes större än

under den första perioden.

Tabellerna frånskilja icke de gifta mödrarne
ifrån de ogifta, emedan, i följd af Kongl. För-
ordningen af den 17 October 1778, de sednare

böra förblifva okända så till stånd, som antal,

1 anseende hvartiil, då denna föreskrift ännu är

gällande, ingen annan utväg finnes till de förras

beräknande emot de sednare än proportionen emel-
lan de äkta och oäkta barnens årliga belopp, i

mån af hvilkas här nedan närmare utredda antal

,

af of van nä nid e 94,292 mödrar, de gifta barna-

K. v. Akad. Handl. i845, 20
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födeiskorna vill sjnas hafva iitgjört per medium
87,958 och de ogifta således 6,334, hvilket ock

från rätta föi bållandet foga toi de afvika. Med
antagande häraf, och vid jemforelse alltså emot
medeltalet af de gifta hustrnrne och af de ogifta

qvinnorna och pigorna åren 1815 och 1840, det

förra utgörande 477,895 och det sednare 378,004

,

befinnes, under denne 25-åriga period, 10 gifta

hustrur bland 54, och 1 ogift ibland ungefär-

ligen 60, ål ligen hafva kommit i barnsäng, i

hela riket räknad t.

Göres jem föreisen ytterligare emellan barna-

födeiskornes olikhet i åldein emot hela qvinno-

könet, så befinnes af

Medeltalet
qvinnor.

142,068 emellan 15 o. 20 år ^ ( 834
127,058 emellan 20o. 25d:oj 89
111,250 emellan 25 o. 30d:oL^

^^^^^^^
45

97,405 emellan 30o. 35d:ol ... , ^^1 40
93,320 emellan 35o.40d:o[ l^f f'\ 50
83,961 emellan 40o.45d:o

'^'^''''^
. 91

78,625 emellan 45 o. 50d:o 551

62,750 emellan 50o. 60d:oj 17,431.

Nativiteten

befinnes i enliahet med Bilai^an Litt. D. inom
hvarje län följande år hafva uppnått högsta nu-

merären, nem ligen:

1825 i Upsala, Södermanlands, Götheborgs och

Wästmanlands län, samt genom denne mer-
het älven öfver hela riket räknadt;

1828 i Wästerbottens län;

1829 i Jönköpings, Skaraborgs , Nerrikes och Kop-
parbergs län;

1833 i Stockholms, Gottlands; Elfsborgs och ^^'äst-

manlands län;
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1834 i Ösler^ölhlaiids och Hallands iän;

1835 i Gefleborgs, Wästei -Norrlands, Jämtlands

och Norrbottens län; samt

1840 eller periodens sista år, da den likväl i na-

turlig ordning bordt öfver allt finnas störst
j

sålunda endast i Kronobeigs , Calmare , Ble-

kinge, Christianstads och Malmöhus län

samt i Stockholms stad.

Under hela 25-åriga perioden utgör, i följd

af Bilagan Litt. F. , medeltalet af de födde

Åkta barn .

Oäkta. . . .

I hela riket.
Deraf i Stockholm

ensamt.

m. S:a. ra. <!• S:a.

44,427,9

3185,7

42,432,5

3069,5

86,860,4

6255,2

815,5

511,9

778,7

511,5

1594,2

1023,4

S:a . . 47,613,6 45,502,0 93,115,6 1327,4 1 290,5!
1
2617,6

af hvilket antal finnes vara

Deraf i

I hela riket. Stockliolm
ensamt.

AjladeFödde

m. q- S:a. m. q S:a.

Januari .... 4288 4106 8394 115 113 228 i April

Februari .... 3844 3693 7537 105 104 209 Maj

Mars 4233 4051 8284 119 117 236 Juni

3917 3758 7675 111 109 220 Juli

Maj 3829 3682 7511 111 105 216 Augusti

.S555 .3415 6970 106 99 205 September

Juli 3630 3457 7087 104 104 208 October

3719 3503 7222 106 105 211 November

September . . . 4404 4177 8581 111 108 219 December

4148 3970 8118 115 115 230 Januari

November . . . 3884 3715 7599 109 105 214 Februari

December . . . 4162 3975 8137 115 106 221 Mars
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Af detta allt visar sig således alt fortfarande,

årligen födas flere gosse- än llickebarn; och att

fruktsamhelen varit störst, i liela liket i Sep-

tember och i Stockholm i Mars; men deremot
minst, äfven i Stockhohn , i Juni månad.

Af ofvan upptagne medeltal födde barn, ut-

gjorde antalet
Äkta. Oiikta.

i Stockholm . 1594 1023
i de öfriga städerna 4926 930
samt på landsbygden ...... 80,340 4302.

S:a . . . 86,8(30 6255.

Desse oäkta barns proportion till de födde

liar varit per medium,

1 Stockholm.
I öfriga stä-

derna.
På lands-

bygden.
I hela riket.

under l:sta period. som 1 till 2,72 som 1 till 6,3 som 1 till 18,8 som 1 till 14,5

2:dr3 d:o „ 1 „ 2,25 „ 1 „ 6,1 „ 1 „ iS/, „ 1 „ 13,3

3:dje d:o „ 1 „ 2,68 „ 1 „ 6,6 „ 1 „ 21,3 „ 1 „ 16,0

4:de d:o „ 1 „ 2,50 „ 1 „ 6,1 „ 1 „ 20,5 „ 1 „ 15,5

5:te d:o „ 1 „ 2,3 8 „ 1 „ 5,9 „ 1 „ 19,6 „ 1 „ 14,5

©cfi under a\U 25

„ 1 „ 2,56 „ 1 „ 6,2 „ 1 „ 19,7 „ 1 „ 14,9

De år då minsta antalet oäkta barn blefvo fram-

födde voro i Stockholm året 1820, i de öfrige

städerna sammanräknade året 1819, på lands-

bygden året 1818, och öfver hela riket året 1832.

Största antalet åter visar sig deremot öfver allt

under året 1840.

Död/Ödde,

hvilka imder nyssbeiörde nativitet icke äro inbe-

gripnc, finnas till talrikheten h varje år, i hela riket

räknadt, specificerade i slutet af Bilagan Litt= D.;
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och har deras anlal, i öfverensstämmelse med
hvad om de med sådane barn ned komne mö-
drarne redan här ofvan är visadt, allt mer och

mer ökats, så att, i enlighet med anteckningen

a tergo å Bilagan Lilt. F., beloppel utgjort per

medium

under

l:sta perioden .

2:dra d:o

3:dje

4:de

5:te

d:o

d:o

d:o

S:a

Och således under alla 25

åren i medeltal

I Stock- Öfiige På lands- I hela

holm. städer. bygden. riket.

84,0 176,6 1886,8 2147,4

111,2 163,6 2257,2 2532,0

124,8 178,8 2289,4 2593,o

149,2 195,4 2530,6 2875,2

174,2 2.^1,8 2531,0 2937,0

643,4 946.2 11,495,0 13,084,6

128,7 189,2 2299,0 2616,9

Utom dödfödde tvillingar, trillingar och fyrlingar , ut-

görande i lika medeltal särskilt 89,1

Men en särdeles olikhet städerna och landsbyg-

den emellan har härvid, genom sist vidtagen

ändring i foimuläret, blifvit upptäckt, hvad an-

går de af äkla eller oäkla säng dödfödde, h vilken

olikhet dock blolt för de två sista q vinqvennierna
är upplyst, och således, utan kännedom om för

hållandet härulinnan den

befunnen vara

föregående tiden , är

1 medeltal.

nemligen

:

Åren 1831
med 1835.

Åren 1836
med 1840.

Äkta. Oäkta. Äkta. Oäkta.

i Stockholms stad , dödfödde 74,6 74,6 78,2 96,0

i öfrige städerna d:o 148,1 46,8 175,8 56,0

på landsbygden d:o 2253,4 277,2 2271,0 260,0
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utvisande således hiirnsom, då etc uncrerärliot li-

ka aotal af bäde äkta och oäkta säng blifvit döde

(ödde i Stjckbolras stad, har dereuiot i de öfrise

städerna de sednares belopp uppgått till blott

tredje delen, och på landsbysdeo till endast l2:Le

delen af de forras antal , till hvilkexi anmärknings-

värda skiljaktighet orsaken af ingen ibland tabell-

förfat tarne blifvit anförd, likasom den torde vaia

ganska svår att säkert uLtinna.

Mortaliteten

finnes enligt bilagan LiU, D. inom hvai je läo fjl-

jande år bafva vaiit

lindrigast

1816 i CLilfiiare, Chi istiansiads , Malmöhus och

£if>bo!gs län;

1817 i AVästerbctteus län;

1820 i Kronobergs och Kopparbergs län;

1821 i Gottlands uch \uri bottens län;

1822 1 Hallands län:

1823 i ^VäsLer-Xorrlanrls län:

1824 i Uplands. Södermanlands, Östergöthlands

,

Blekinge, Zs^errikes och Getle borgs län;

1825 i Jönköpings, ärmelands, ästmanlaDds

och Jämtlands län; samt

1835 i Stockholms både stad och län, i Gothe-

borgs och Skaraborgs län äfvensom i hela

Riket räknad;

men deremot störst

1819 i Jonköpinas och \N'ärmelan Is län;

1828 i Södermanlands, Östeigölh lands och Ble-

kinge län;

1829 i Stockholms, L plan Is, Kronobergs, Cal-

niare. Christianstads och Skaraborgs län,

samt i hela liket räknad,
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1831 i Malmöhus och Hallands län ;

1834 hufvudsakligast genom kolera-farsoten i Stock-

holms stad samt Götheborgs och Elfs-

borgs län;

1837 i Wäster-Norrlands län;

1838 i Nerikes och Wästerbottens län, samt

1839 i Kopparbergs, Wästmanlands, Gefleborgs,

Jämtlands och Norrbottens län.

Häraf inhämtas således att, dä kolera-året 1834
undantages, många äfven svårare mortalitets-år

,

såväl inom länen särskilt, som öfver hela riket

beräknad t, förefunnits; och med enahanda un-

dantag befinnes dödligheten störst i Slockhulms

stad året 1829, i Götheborgs län året 1831, och

i Elfsborgs län år 1837. Merhelen döde genom
kolera-epidemien ensamt året 1834 uppgick i

Stockholm till 2571, och i Elfsborgs län till

791 , men i Götheborgs län ända till 3023
personer.

Oberäknadt de dödfödde, belöper i följd

af bilagan Litt. G., morlaliteten under alla 25
åren i medeltal:

ibland

Barn under 1 år, äkta .

oäkta .

Barn deremellan och 15
0

I hela riket.
Hvaraf i Stockholms

siad ensamt.

m. S:a. m. q- S:a.

7660,1

937,4

5996,2

4178,6

11,013,8

3842,4

6265,4

836,4

5551,5

3814,6

7687,8

8158,6

13,925,5

1773,8

11,547,7

7993,2

18,701,6

12,001,0

201,7

223,9

228,9

659,7

481,7

140,5

172,4

207,2

209,5

377,0

248,4

422,9

374,1

431,1

438,4

1036,7

730,1

563,4

Ogifta öfver 15 är ... .

Gifta

£nk lingar och enkor . .

Summa . . . 33,628,5 32,314,3 65,942,8 1936,4
1
1637,4 3573,8
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och till olikhet i åldern

Under 1 år

Emellan 1 och 3 år

O O.
r

0 0.
A f\

10 o.

1d o.
OA

(CU o.
OC

Z3 O.
Of\

aO o.
O er

3C _OD O.
Af\

4U o.
A C

45 o.
CA

5U o.

55 o.

60 o. 65

65 o. 70

70 o. 75

75 o. 80 ... .

80 o. 85

85 o. 90

90 o. 95

95 0. 100 .. .

öfrer 100 år

') Summa

Hvaraf i Stockholms
stad ensamt.

I hela riket.

m. q- S:a. m. S:a.q-

8597 5 7101 8 4^0,0 0 /y,o ftO^ 0OUJj^

2958,6 2697 0 JOJO,

o

JL14, ö 991 Q

1130 8 107^ Q 11 144,1 4j,4 ft7 ^

1233 8 Il /, eö\7,0 ft7 0

672,9 O0D,8 1juy,7 22 7 IQ t 41 A41,0

675 2 fi7rt R 1j-tO,0

923 5 / ou,u 1 /UJ,5 Q9 fi 4R Q 141

inii «;X\JX 1,3 04D,U lÖj/,5 14-4,

U

69 6 91 1 fi

1128 8 178 9 78 7 257,6

1235 0 99Q7 o Ififi 8lUU,o ft7 254 3

1 Itu,/ lift

1391,7 -11 90 7
-t Jl-TjU 119 9 89 9 90Q 8

1533,8 9ft^7 c;/COJ / 101 9 90,0 1Q1 Q

1604 7 1 JU / ,^ 76 2 9,1 6.04,'t IfiO filDU,o

1803 7 69,0 93 4

1833,8 2135,8 48,4 93,3 I4l 7141,/

4-1 97 f\ 0J,ö OW, J HA 7110,3

1409,4 OJl 0,4 20,8 jo,y 7Q 7

855,1 1277,1 2132,2 10,6 32,0 42,6

326,8 559,7 886,5 3,9 15,2 19,1

71,0 145,5 216,5 1,0 3,6 4,6

11,0 26,3 37,3 0,3 1,0 1,3

1,1 3,3 4,4 0,2 0,2

1 33,603,9 1 32,307,2 65,9il,i
1
1911,7 1630,3 3542,0

*) Skilnaden emellan denna och ofvannpptagna medii-
summa härrörer ifrån de hnr uteslutne polili-likcn i

i Stockholm, som till dödsåldcrn icke kunnat speci-

fikt uppgifvas.
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fhvilken mortalitet be-

loppet utgjort

Januari månad

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September ........

October

November

December

I lela riket.
Deraf i Stockholms

stad ensamt.

ra. q- S:a. m. q- S:a.

3210,0 3133,2 6343,2 153,6 141,4 295,0

2977,0 2902,7 5879,7 136,2 122,8 259,0

3322,0 3247,5 6569,5 157,8 133,8 291,6

3335,1 3227,5 6562,6 170,1 147,7 317,8

3153,7 2998,0 6151,7 179,9 139,3 319,2

2605,3 2393,7 4999,0 158,9 120,7 279,6

030Q f ^101,3 iDi,y 0*70

2468,6 2329,2 4797,8 162,8 136,2 299,0

2359,8 2276,3 4636,1 210,4 194,8 405,2

2389,6 2304,4 4694,0 142,7 121,2 263,9

2574,5 2527,9 5102,4 141,2 118,2 259,4

2879,9 2805,5 5685,4 i46,2 126,9 273,1

Särdeles tilifredsställande är, hvad af den första

bland desse tre jeriiförelser upplyses, alt ehuru,

sedan år 1815, barnens antal under 1 ars ålder

år 1840 finnes ökadt med 13,430, och deras emel-

lan 1 och 5 år med 64,659, är dc>ck dödligheten

under det sisla qvinqvennium , jemförd mot första

5-års perioden, icke förökad med mera än 727
årligen ibland de förra och med 160 ibland de

sednare. Deremot befinnes rnortaliteten i de öf-

rige här ofvan afskilde klasserna immerfort med
den stigande folkmängden i tilltagande, syn-

nerligast ibland de gifta männerna och ibland

enkorna.

1 allmänhet är qvinnokönet härdigare alt

emotstå dödligheten, som ända intill 60:de åretå

deras vanligast är mindre än å mankönels sida,

men efter h vilket ålders-år den å qvinnkönets

proportionaliter allt mer förökas. Öfver hela ri-

ket har rnortaliteten visat sig störst i Mars och
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April eller öfvergångsmånaclerna från vinler till

vår, samt minst i Juni månad. Då kolera-året

1834 unclaiilages, har deremot i Stockholm död-
ligheten vanligast varit störst i Maj, men lindri-

gast i Februari och November.
Af de uppgifter, som enligt hvad ofvan är

anförd t fortfaiande från rikets piesterskap inkom-
mit å årligen i barnsbörd, af smittkoppor eller

genom olyckshändelser inträffade dödsfall, utgör

bilagan Litt. H. ett sammandrag af beloppet un-

der ifrågavarande 25 år, utvisande att medeltalet

årligen varit i hela riket:

I barnsbörd och af missfall bortryckte mödrar 590.

Härvid bör icke förbigås, att antalet af

dem under de sista 10 åren befinnes

betydligen allt mer och mer förmin-

skad t, såsom innebärande ett säkert

bevis å i detta afseende vidtaone om-o
sorgsfullare anstalter.

I smittkoppor finnes af begge könen af-

ledne årlis^en ett antal af . 556.

Enligt den närmare utredning i detta änjne,

som under den 17 Februai i 1825 uti en då

sammandragen tabell till Kongl. Maj:t i

underdånighet blifvit afgifven, hade antalet

af de i Sverige ensamt, och Finland således

oberäknad t, i kopporne antecknade döds-

fall under åren 1791 med år 1815 utgjort

tillsammans 63,914- eller per medium 2557,
hvaraf således sig visar, att vaccinationen

under den sista 25-åriga perioden inveikat

till en årlig besparing häri af 2001 menni-
skolif emot den föregående.

*) BilagcJ Post- och Inrikes-TiJ ningen N:o 205 för

samma år.



Af olyckshändelser

tinnes de drunknades antal vara, såsom gemen-
ligen alllid, stöist, och har uppgått per

medium till 848,8 af man- och 161,0 af

qvinnokönet, tillsammans 1001,80.

Dernäst förekomma barn, qväfde genom
mödrars eller ammors oförsigtighet

,

h varvid hk val såsom bilagan Litt.

H. ulvisar, följande anmärknings-

värda olikheter alltjemt härulinnan

inträffat länen emellan, utgörande

medeltalet

i Wärmelands län årligen . . 51,24

Calmare d:o 44,68

Kronubergs d;o 35,88

Jönköpings d:o 34,52

Skaraborgs d:o 32,52

Östergölhlands d:o 26,16

Elfsborgs d.:o 23,36

Chi islianstads d:o 17,56

Malmöhus d:o 13,80

Hallands d:o 11,92

Blekinge d:o 11,52

Götheborgs d:o 6,96

Upsala d:() . , 6,72

Kopparbergs d.o 6,24

Wästm anlands cl:o 5,G0

Stockholms d:o 4,76

Nerikes d:o 4,44

Gefleborgs d:o 2,04

Södermanlands d:o 1,76

Jämtlands d:o 1,28

Wäster-Norrlands d:o ... 1,00

Wästerbottens d:o 0,40

Transport 344,36 1001,80,
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Transport 344,36 1001,80.

J. .NorrboUens län årligen . . 0,32

?^,r,^ r GoLtlands d:o 0,20

och i Stockholms stad 0,36. '^4524

Af den här förekommande betydliga och

ärligen jemt fortfarande större diflerensen i

de 10 först uppräknade, mot de efterföl-

jande öfriga länen, vill synas, som skulle

några olika sedvanor oiterna emellan

härtill vara den förnämsta orsaken.

Barnamord i medeltal . . .

Mördade äldre personer . .

Sjelfntördare

Döde af starka drycker . .

Ihjälfrusne

Krossade af fall och utvär-

tes skador .......
Ihjilosade

Ihjälslagne af åskan ....
Af förgift vad I i gen omkomne
Af andra till stor del okän-

da olyckshändelser . .

Och dä man härtill lägger

de i tabellformulärerna

till denna rubrik räk-

nade, i följd af laga

domar aflifvade ....

m.

6,52

q-

4,48= 11,00.

28,28 6,76= 35,04.

132,28 33,28= 165,56.

9 79— 39 36

56,64 13,12= 69,76.

267,24 42,88= 310,12.

19,80 10,16= 29,96.

5,76 3,88= 9,64.

3,44 2,56= 6,00.

151,16 76,00= 227,16.

9,56 1,88= 11,44.

tlppgår ärliga medeltalet af de förmedelst

. iw- , ol yckshäiidelsei' ti made och uppgil iie

arsdrtEijåödsfallen tillsammans till 2262.

«i0j - ji ,>!i^H!ni

Vid
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Vid beräkning af folkmängdens medeltal åren

1815 och 1840, som utgör

m. q. S:a.

Barn under 1 ar 40,288. 39,188. 79,476.

Ungdom deröfver

till och med 15

är 419,312. 419,747. 839,059.

Ogifta öfver denna
ålder 366,161. 378,004. 744,165.

Gifta personer . . 476,093. 477,895. 953,988.

Enk lingar och En-
kor 44,844. 140,444. 185,288.

Tillsamma~l,346,698. 1,455,273. 2,801,976

och med tillämpning af livad i denna berättelse

sålunda blifvit anfördt, uppkommer följande

Resumé:

Gossebarnens under 1 år proportion till hela

mankönet förhåller sig . . . som 10 till 334.

Flickebarnens d:o till qvinnokönet som 10 till 371.

Af ungdomen emellan 1 och 15

års ålder, gossarnes tili man-
könet .... som 100 till 321.

flickornes till qvin-

nokönet . . , som 100 till 347.

Ogifta män öfver 15 år till man-
könet som 100 till 368.

*} Mankönets så betydliga undervigt mot qvinnokönet,
oaktddt den flertaligare nativiteten gosse- än flicke-

barn, härleder sig från den större mortalitet, för

hvilken mannen, mera än qvinnan, efter sitt inträde

i verksarahetsåldern , är blottställd, genom i allmänhet
tyngre arbete, samt ett för faror, vedermödor och
sorger oftare utsatt, men tvifvelsutan också , till icke

obetydlig del, mindre ordentligt lefnadssätt.

K. V, Akad. Handl. 7845.^ 2

1
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Ogifta qvimiörnas d:o till qvin-

nokönet som 100 till 385.

Gifta männernas till mankönet som 100 till 283.

Gifta hustrurnas till qvinnokönet som 100 till 305.

Enklingarnes till mankönet . . . som 10 till 300.

Enkornes till qvinnokönet . . . som 10 till 104,

De föddes proportion till hela

folkmängden som 10 till 301.

De födde äkta barnens till de gifta

hnslrurne som 10 till 55.

De födde oäkta barnens till de

ogifta qvinnorne öfver 15

års ålder som 10 till 604.

De dödes proportion till hela

folkmängden som 10 till 425.

De dödes till de födde som 100 till 141.

Dödes i första ålders året till de

födde äkta barnens som 100 till 16.

oäkta barnens .... som 100 till 28.

Ungefärligen hvar 6:te hustru välsignad med lifs-

frukt

Hvar 68:de barnaföderska nedkommen
årlio:en med tvillinsfar.

Hvar 4490:de d:o med tiillingar.

Hvar 160:de d:o död i barnsäng.

Efter dag räknadt utgör antalet i heia Dcraf i

't ( riket. Stoclibolm

Födde äkta barn 238 4,4

oäkta d:o ^^255 "^'^ 7 -2

Döde ~
181 %s.

I afseende på Svenska Tabellverkets orga-

nisation och fortgångs samt de kostnader det-

samma för statsverket medfördt , torde det til-

låtas mig alt slutligen här få tillägga följande:
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Vid dess första början år 1749 var det*

samma stäldt under dåvarande Kongl. Canzli»

Collegium, dit tabell-sammandragen ifrån Consi«

storierne ocb Landsböfdiiige-Embetena under flere

års tid blefvo insände, iiitill dess Kongl. Maj:t,

i nådigt bref af den 11 October 1756, efter öfi

vervägande, sorn orden lyda, ''att de göromäl^
^'som vid det angelägna tabellverket dagligenföre-
^'föllo , skyndsammare genom en särskilt Committé
^'kunde aflijelpaSj, än om Canzli-Collegium ^ efter

''den omgång dittills måst brukas ^ skulle dermed
"alltjemt besväras bebagade till ledamöter i en

sådan commission i nåder utse ocb förordna Stats-

Sekreteraren ocb Riddaren Carleson, Assessoren

RuDENSKÖLD ocb Öfvcr-Di rck törcn F\ggot samt
Sekreteraren Wargentin, bvilken sistnämde med
det egentligaste sammanräkningsarbetet af de så-

väl förut ingångne, som derefter till denna Com-
mission insände tabeller finnes bafva tillbanda-

gått, eburuväl derjemte Öfver-Di rek tören Faggots
son, Jacob Faggot, blef förordnad lill expeditions

förande med åtnjutande i arfvode ocb skrifmate-

rialier af 400 Daler Silfvermjnt årligen, bvilken

Commission, som tillika erböll fiibet att med
Landsböfdingarne, Consistorierne samt flere veder-

börande imediate korrespondera öfver b vad der-

vid kunde finnas nödigt, dock skulle, i enligbet

med Kongl. Majrts vid samma tillfälle till Canzli-

Collegium aflåtne särskilta skrifvelse, denne Com-
mission stå under samma Konol. Colleejii inseende

i så måtto, att de Commissionens ledamöter, som
derefter tillförordnades, af Collegium borde före-

slås, samt att, hvad Commissionen intill bvarje

riksdag bade utarbetat, borde med Kongl. Coliegii

eget utlåtande beledsagas.
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År 1769 den 25 Juli blef Hans Excellens,

Riksrådet m. rn. Herr Baron Hermansson till

Ordförande i Kongl. Commissionen förordnad,

ifrån h vilken tid Kongl. Canzli-Coilegii specielare

inseende och egna berättelser synes liafva upp-

hört, ehuru något egentligt sådant förordnande

icke ur tabellverkets handlingar kan åberopas.

Cheferne för Kongl. Canzli-Collegium och seder-

mera Kongl. Canzli-Styrelsen hafva dock alltse-

dermera och intill år 1838 varit Kongl. Com-
Tnissionens Ordförande, med undantag endast af

tvenne tillfällen, då ena gången Herr Justitiae-

Canzleren Lode och den andra gången Herr Bi-

skopen Doktor Wallquist der till i nåder blefvo

förordnade.

Till ledamöter, hvilkas antal varierat, haf-

va i sednare tider, såsom en följd af Kongl.

brefvet af den 14 April 1796, gemenligen alUid

en af Kongl. Kammar-Gollegii och en af Kongl.

Sundhets-Collegii medlemmar varit constituerade,

och vanlicrast dessutom Pastor Primarius i Stock-

holm, samt någon i oeconomica och landthus-

hållningen erfaren person, h vilka alla, utan

alt derföre hafva åtnjulit eller ännu åtnjutande

något arfvode, och änskönt icke i det egentliga

arbetet med tabellerna deltagande, ägt och äga

tillsynen, att detsamma vederbörligen fortgår;

bevittnande handlingarne nogsamt, hurusom desse

ledamöters mångsidiga insigter varit af och haft

ett stort inflytande på tabell veikets förbättring,

synnerligast vid förslagen till de af förändrade

tider och omständigheter föianledde nya formu-

iärer med dithörande tabelllörfattarne gifne nö-

diga föreskrifter.

Sekreteraren är deremot den, som ända hit-

tills det egentliga års tabell-arbetet ålegat och för-

rättat. Efter Herr Wargentins död j som dock dess-
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förrinnan en längre tid finnes hafva varit biträdd af

Direktör Runeberg, blef Kongl. Vetenskaps-Akade-

miens dåvarande Astronom och andre Sekreterare,

Protokolls-Sekreteraren, sedermera Canzli-Rådet

NicANDER den 15 Mars 1790 i Herr Wargentins
ställe lill Kongl. Commissionens ledamot och Sekre-

terare i nåder utnämd, med h vilken befatlningHerr

Nicander ock alltsedermera oafbrutet intill sin död i

Februarimånad 1815, och alltså i 25 års tid fort-

for, då efter honom undertecknad kort förut an-

tagne vice Sekreterare af Kongl. Com missionen

till efterträdande Sekreterare samma år blef för-

ordnad. Vid ofvannämde tillfälle år 1790 blef

det Herr Nicander såsom tjensteskjldighet ålagdt,

''att vid sammankomsterna föra protokollet j att

''vara ansvarig för alla utgående expeditioner,

''att anmäla vederbörandes inträffaride försum-
''melser j att i ordning hålla Tabell-Archivet ^

'\>ch att derutur sanda ock författa sådana upp-

^'IjsJiingar j, som kunde bidraga till det med Ta-
bell-Commissionens inrättning åsyftade ända-

''målet'\ Handlingarne innebära tahika bevis å

Herr Nicanders stora tjenslenit, h varigenom gan-

ska många och betydliga, till en del redan om-
nämde, felaktigheter upptäcktes i de från Lands-

höfdingarne och Gonsistorierne insände läns- och

stifts-sammandragen, som den tiden voro de enda

materialier Kongl. Com missionen ägde för de här

upprättade årliga riks-tabellerna; och det var på
Herr Nicanders förslag, som, till de uppdagade
oriktighelernas framtida förekommande, Kongl,

Commissionen i undeidånighet hemställde, och

Kongl. Majrt genom nådigt bref af den 31 Au-
gusti 1792 biföll, alt, i stället för nämde läns-

och stifts-sammandrag, h varigenom Kongl. Com-
missionen allt dittills också funnit sig ur stånd alt
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uppgifva folksLyrkan för mindre trakter än hela stift

eller län, sjelfva prosteri- och stads-församlings-

tabellerna dädanefler skulle, till direkt samman-
räkning i Kongl. Commissionen, af Consistorierna

årligen insändas; vid h vilket tillfälle Kongl. Maj:t

äfven, i anseende till de derigenom betydligt öka-

de göromålen, täcktes förhöja Sekreterarens löne-

vilkor ifrån dåvarande 50 till 200 R:dr, samt se-

dermera genom nådigt bref af den 25 Juni 1795
bevilja honom bitiäde af en Kammarskrifvare

med särskilt årlig lön af 100 B:dr, under vilkor

likväl, att inom 2:ne år derefter hafva de då,

enligt hans egen anmälan, oriktige befundne eller

felande tabellerna för de sista 5 åren ordentligen

samlade och rättade, samt att derefter årligen

afsluta en af de för de föregående åren för samma
förekomne felaktigheters skull då saknade general-

tabeller, intill dess nya kunde för de följande

upprättas. Då genom så hufvudsaklig förändring

de inkomne tabellernas årliga antal (Finland lik-

väl den tiden inberäknadt), uppgick, till 500,
och hvart 5:te år till 1000, blef för deras sam-
manräkning till stift och län, den antagne Kam-
raarskrifvaren oaktad t, särskilt legohjelp alldeles

oundgänglig, hvilken någon tid af Sekreteraren

enskilt påkostades och honom sedermera ersat-

tes •''"); men af denna anledning fann Kongl. Com-
missionen sig omsider nödsakad att till Kongl,

Maj:t, medelst underdånig skrifvelse af den 1

Maj 1802, hemställa nödvändigheten ej allenast

af en särskilt Revisors anlagande, ulan ock af

*) Genom en gratifikation i ett för alU af 400 R:Hr,
enligt Kongl. biefvet af den 11 Maj 180'J; hvar-
jemte, till fullbordandet af allt då ännu för de 3
sista åren återstående arbete, 600 R:dr särskilt i

nåder beviljades.
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särskilt anslag i och för nyssiiämde legolijelp; på
grund af h vilken anmälan, och genom Kongl.

hrefvet af den 11 Maj samma år, en ordentlig

Stat för Kongl. Commissionen första gången, på
sätt här nedan närmare skail visas , blef fastställd

,

deri Sekereterare-lönen ökades till 300 R:dr år-

ligen mot skyldighet, som orden ijda: "att fort-
' farande såsom hufvudman ansvara för arbetets

'^behöriga gäng såvidt hans åtgärd kan sträcka

''sig: att jemföra årstabellerna med hvarandra
"och dem kontrollera: att sammansätta riks-ta-
' bellerna : att efter dem författa berättelser^ så-

' väl sädanCj, som af collegier och embetsmän
'*kunna äskas som dem ^ hvilka till Kongl. Maj. t

»'årligen böra afgifvas: samt att hafva tabell-

**archivet under sin vård j, och föra korrespon-

"densen med tabellförfattarne uti frågor om tve-

"tjdigheter och missräkningar'' ; h varemot Sekre-

teraren befiiades ifrån den honom förut ålagde

protokollsföi ingen vid Kongl. Commissionens sam-

mankomster. 1 dessa t jensleåligganden , hvormed
dessutom förslags afgifvanJe till nya formulärer,

Ibrmulärernas säkra tryck och vederbörliga utde-

lande, äfvensom års- och qvinqvennii-berätlel-

sernas korrektur-läsning samt redovisningsskyl-

digheten för expensmedlen varit och äro förenade,

har sedermera ingen egentlig förändring blifvit

vidtagen och anbefalhl; men det torde icke böra

förtigas, att desse Sekreterarens göromål betyd-
li2:en ökats, dels senom riks-tabellernes större vid-o "O
sträck thet än förr, i anseende till de efler 1820
emanerade nya särdeles folkmängdstabellformulä-

rernas nära nog fördtd^blade innehåll, och dels

genom berättelsernas flerLalighet emot förr, och

den med deras tryck fi>renade lika besvärliga,

som ansvarsfulla korrekturläsningen.
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Revisoren, h vilken såsom nyss är nämdt, först

år 1802 med en lön af 200 R:dr årligen blef anta-

gen, har blifvit genom högstberörde uådiga bref

ålagd: ''att upprätta läns-tabellerna ^ samt jemväl
stifts-tabeller om sä tarfvas ^ och att vid samman-
''komsterna föra protokollet men egefitligen att

''öfverse såväl de inkommande j som de hos KongL
''Commissionen sammanräknade tabellerna", I

dessa Revisoren ålagde skyldigheter har likväl se-

dermera den förändring sked t, att Kongl. Com-
missionen, emot befrielse fiån läns- och stifts-

sammandragen, som numera emot legohjelp lika

med de öfriga ombesörjas, funnit godt anbefalla

honom, att föra en för q vinqvennii-riks-tabeJlens

upprätlaiide oumbärlig samt kontroUeiande så

kallad Församlings-Special ^ genom h vilken full-

komlig visshet är vunnen, att icke ens någon

partiel, än mindie någon hel försandings tabell,

såsom lillförene händt, kan ulur inkommande
proster i-ta heller vara utesluten.

Efter den med året 1802 [)å Kongl. Com-
missionens egen hemställan vidtagae indragningen

af den någon tid förut bestådda Kammarskrif-
varen, har pä Kongl. Com missionens årliga sta-

ter ingen annan löntagare blilvit uppförd, än en

kammarflräng till arendeis utiäUunde, mot ho-

nom nämde år i nåder beviljade 45 R:dr årligen.

Vidkommande sjelfva sammanräkningen till

stift och län m. m. af de ifiån proslerierna och

stadslbrsandingai ne årlig<^n inkomujande tabel-

lerna, h vilken, såsom redan är nämdt, ifrån och

med år 1792 till 1802 på Sekretei ai ens enskilla

föranslaltande, ulöfver hvad dåvarande Kammar-
skrifvaren kunnat dertill bidraga, var ombesörjd,

anmälde Kongl. Commissionen i ofvanberörde un-

deidåniga skrifvelse af den 1 Maj 1802, hurusom

,
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efter den erfarenhet Commissionen ägde om detta

arbetes beskatFenhet, att nemligen 100 små ta-

bellers sammanräknande nästan helt och hållet

sysselsätter en person på de vanliga arbetstim-

marne, och då tabellernas antal årligen utgjorde

500, men hvart 5:te år dubbelt eller 1000, an-

såg Commissionen sig icke kunna få detta arbete

verkstäldt för mindre än 400 Rrdr årligen, och

hvart femte år, då sammanräkningen fördubb-

lades, för 800 R:dr, hvilket öfver hufvud hela 10-

talet igenom årligen utgjorde 480 Rrdr, h vilken

summa i anledning af detta Commissionens un-

derdåniga förslag, äfven sedermera såsom legohjelps-

kostnad i nåder beviljades och i 1802 års stat

uppfördes till sedermera befunnen större väsendt-

lig förmån för tabellverkets skyndsammare full-

bordan, än under den tid löntagande person der-

till var använd.

Statsverkets betydligare omkostnader far ta-

bellverket inträdde sålunda först med året 1802.

Sjelfva aflöningens obetydliga belopp före den

tiden är redan här ofvan ådagalagd, och då ut-

redningen af de kostnader formulär-upplagorna

dessförinnan erfordrat, icke af inom tabellverket

förvarade handlingar kan upplysas, eller utan

tidödande möda från andra håll inhämtas, in-

skränker jag nu här ådagaläggandet af desse kost-

nader endast ifrån och med året 1802 till inne-

varande års början, i enlighet med de deröfver i

tabellverkets archiv förvarade handlingar och rä-

kenskaper för denna efterföljande lid af 43 år,

Aflöningen för Kongl. Commissionens embets-

män och vaktmästaren var och förblef oförändrad

,

sådan den här ofvan redan är anförd, intill och

med år 1810; men genom Kongl. Maj:ts nådiga
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bref af den 12 April 1812 beviljades, påafCom-
missionen deiom gjord underdånig bemslällan,

följande löntillökningar, nemligen: för Sekretera-

ren 100, för Revisoren 66f ocb för Vaktmästaren
15 R:dr att räkna ifrån 1811 års början, men
hvilken tillökning borde af anslaget till tabell-

arbetets bedrifvande ulgå, som då , i anseende till

de upphörda Finska tabellerna ,
ansågs dertill kunna

lerana tillgång. Vid 1815 års riksdag, och den
då allmänligen förbättrade löneregleringen, dervid

vissa tunnor spanraål voro inbegripne att efter

årligfa varierande riksmarkes^ånijen löntaijarne sär-

skilt godtgöras, hade Rikets Höglofl. Ständer i

deras uppgjorda stat behagat anslå för

Sekreteraren . 600 R:dr med inbegripne 66 T:r Sp.

Revisoren . . . 426f R:dr och 47 „ „

Vaktmästaren 100 R:dr och 11 „ „

men uppå Stats-Beredningens på aldrig bekant-

gjorda skäl grundade förslag, blef detta Stän-

dernas e2;na anslås: likväl i 1816 års fastställde

stat nedsatt för

Sekreteraren till 480 R:dr och 53 T:r,

Revisoren till 340 R:dr och 37 „

och Vaktmästaren till. . . 78^R:dr och 8 „

efter hvilken beräknins: aflönin£;en intill år 1845
oförändrad utgått, och, enligt det härhos slut-

ligen bifogade utdraget af de åiliga staterna Litt.

I., alla 43 åren sammanräknade utgjort ett belopp

Aflönlngen

för Sekreteraren inberäknat tvenne honom ge-

nom Kongl. brefven af den 30 Mars 1841 och

den 10 Juli 1844, i och för afsliitandet af

18^1'0 års qvinqvennii - tabellverk nådigst til-
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Ärliga
medium

lagde gratlfikatio-

566: 18. 5. ner .... 24,354: 23. -
370: 44. 1. Revisoren 15,949: 23. -

Kammar-
84: 17. 8. drängen 3627:44.—

1021:32. 2. Tillsammans 43,931: 42. -
Till skrifmaterialier haf-

va, i följd af Kongl.

brefvet af den 31 Au-
gusli 1792, 50 Rrdr

årligen varit Sekrete-

raren beviljade, och

de första 8 åren på
Kongl. Com missionens

stat uppförda, men de

efterföljande 35 åren

50: utgått efter särskilt stat 2 150:

Till tabellarbetets bedrif-

^mnde har, i enlighet

med ofvan åberopade

bilaga, det till Kongl.

Conimissionens dispo-

sition utanordnade be-

loppet under alla 43
453:14. 2. åren utgjort 19,491.32.-

1524:46. 4. S:a . . 65,573.26.-

EmbetS' och archiv-rum voro före-

trädande Sekreteraren vid tabell-

verket i Konoi. Canzlistvrelsens

rum upplåtne; men vid denna
styrelses egna behof af samma

Transport 65,573: 26.

*) Dt ssa 3 personers årliga ljuspenningar ej inbei äl nade.
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Transport 65,573: 26.—

utrymme år 1816, hlef, i brist

af annat tjenligt ställe, under-
tecknad nödsakad att till egen

bostad hemflytta detta archiv,

som allt sedermera, utom med
formulär-upplagor, tryckta be-

rättelser och vanliga handlingar,

ansenlis:ast ökats och immerfort

årligen än vidare ökas med år-

ligen per medium inkommande
360 nya tabeller, i anseende

hvartill KongL Commissionen
år 1821 fann god t att, i mån
af expens-medels-tillgångarne , af

dem tillägga Sekreteraren 50
R:dr årligen till hyreshjelp, räk-

nad från den 1 October samma
år, hvilket sedermera för 23^ år

med 1166f Rrdr uppburna be-

lopp sålunda icke ökat statsver-

kets ulgifter; men i samman-
hang med ett underdånigt för-

slag till en ny förbättrad aflö-

ningsstat hemställde Commis-

Transport 65,573: 26.

') Enligt denna siat skulle, ulan någon särskilt beräk-

ning af spanmål under lönerna,

Sekreteraren, i motsvarighet med hvad conlors-che-

ferne vid förvaltande och räkenskapsverken åt-

njuta, i lön erhålla 1200: —
Revisorn 500: —
1 Ganzlist, för renskrifning af bref m. m. 150: —
1 Kammarskrifvare för räkenskaps utdrag 150. —
1 Kanimardräng 100: —
Till ex pen ser 500: —

S:a . . . 26U0:~
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Transport 65,573: 26. —
sionen sedermera i underdånig

skrifvelse den 6 April 1839, att

Sekreteraren, utom de honom
redan af expensmedlen beviljade

50 R:dr, hvarulöfver desamma
för andra oundgänglige utgifter

icke kunde anlitas, särskilt i

nåder måtte beviljas 200 R:dr

ärligen till anskaffande af pas-

sande arbets- och archiv-rum.

Då efter Kongl. Maj:ts härå af-

låtne nådiga propositioner, ri-

kets Höglofl. Ständer, hvadhy-
resmedlen angingo, ansågo em-
bets- och archiv-rum i stället

böra åt Commissionen i något

kronans hus utses och anskaffas,

men Öfver-Intendents-Em betet,

efter härå emottagen nådig re-

Transport 65,573:26 —

H varförutan Kongl. Commissionen behagade för Se-
kreteraren särskilt föreslå en gratifikation af 3565
E.:dr 19 sk. såsom ersättning för belöpande skillna-

den till år 1839 emellan de af Rikets Ständer år

1815 beviljade, men af honom icke åtnjntne löne-

förmåner; h vilken underdåniga hemställan sedermera
förnyades under den 8 Dec. 1840 och den 21 Juni

1844. Efter härom af Kongl. Maj:t till Rikets Stän-
der aflåtna nådiga propositioner, blef vid 1840 års

riksdag ifrågavarande underdåniga hemställan med
några få rösters pluralitet i förstärkt stats-utskott

afslagen; men vid riksdagen år 1844 har sjelfva

statsförslaget, med undantag endast af Kammarskrif-
varelönen, omsider blifvit af Rikets Ständer antaget

och fastställt att utgå från och med år 1845.

A'. V. Akad. HandL 1845. 22
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Transport 65,573: 26. —

miss, tillkännagifvit att några

för Kongl. Commissionen pas-

sande rum då icke funnos att till-

gå, behagade Kongl. Maj:t, me-
delst nådigt bref af den 30 Mars

1841, särskilt och utöfver före-

nämde 50 R:dr, samt intill dess

nödigt utrymme i kronans hus

kan beredas, af den pa riks-

statens andra hufvudlitel till

expenser för rikets collegier

med flere embets-verk uppförda

summan, bevilja en årlig hyra

af 200 R:dr, räknad ifrån den

1 September 1839, h vilken så-

lunda för en tid af 5i år blif-

vit utanordnad med 1,066:32.—
Till inköp af 2:ne skåp och i sigill

finnas, i följd af Kongl. Maj:ts

nådiga bref af den 11 Maj 1802,

särskilt vara utanordnade 40
R:dr Riksgälds eller 26: 32, —

I och för tryckningen af de erfor-

derlige och till vederbörande ut-

delade tabell-formulärerna har

särskilt i nåder blifvit anslaget

och utanordnadt, nemligen:

År 1802 .... 1533: ig. -
1811 .... 1000:

1821 ... . 1078: a ?.

1831 .... 1900:

1841 . . . . 1803: ifi.- 7314.

Uppgående alltså stats-verkets alla

utgifter i och för tabellverket

Transport 73,981:37. 7.
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under de från och med 1802
framlupne 43 åren tillsammans

till -) 73,981: 35 7.

Hvaraf årliga medium utgör 1,720:24.3.

Härunder är likväl icke inberäknad den i-är-

skilta gratifikation af 2000 R:dr Banko h varmed
Rikets Höglofi. Ständer vid 1840 års riksdag, at de

under Riksgälds-Contoret ställde medlen, ynnest-

fullt täcktes hedra undertecknad för dess 25-åri2ao
bemödanden om tabellverkets framgång.

I afseende på den här ofvan upptagne till

tabell-arbetets bediifvande utbetalde

summan af 19,491: 32. —
bör här icke lemnas oanmärkt, huru
som densamma under tiden blifvit

särskilt förökad på sätt som följer,

neml.:

Genom intresset å under åren 1805
med 1811 förräntade tabellme-

del 164: 29. 3,

Influtne försäljningsmedel

för tryckta qvinqven-

nii-berättelser och ta-

beller 130: 32. -
samt slutligen en, förme-

delst Kongl. brefvet

af den 14 September

1836, denna fond

tillerkänd 5 måna-

Transport 295: 13, 3. 19,4:91: 32. -

*) Af hvilken summa enligt bilagan Litt. I. belöper

för åren 1802 med 1815 14,310: — medium 1057: 41. 5.

1816 med 1840 13,986: 42. „ 1759: 22. 10.

1841 med 1844 6,776: 32. „ 1694: 8. —
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Transport 295: i3. 3. 19,491. 32. -
ders inträffade be-

sparing å revisors-lö-

nen, till ett belopp

af 210: 4-. 2. 506: 12.

Hvilken sammanräknade tillgång . . 19,997; 44. 5.

blifvit på följande sätt använd:

I legobjelp för saairaanräkningen till stift ocb

län af de inkomna tabellerna, godtgjord in-

till år 1804 med 16 sk., derifrån till 1802
med 20 sk., och sedermera med 24 sk. för

hyar tabell, till ett belopp af . 11,100: 24.-

Ofvannämde hyres-ersättning till se-

kreteraren för de 23 sista åren

ä 50 R:dr 1,150:

För uppliniering och införing i den

så kallade ligo;aren eller läns-

vis specifike årliga riks-tabellen 608: — —
För uppliniei ing och införingen i för-

samlings-specialen intill år 1836,
då denna skyldighet blef revi-

soren ålagd 399: 2. —
För inbindning af räkenskaper, pro-

tokoll och handlingar samt porte-

feuilles till tabellernas förvarande 333: 26. 4.

Till arfvoden för renskrifning af qvin-

qvennii-berättelser och af till

tryck befjrdrade tabeller .... 802:42.—

För stentryck till tabell-manuskrip-

terna 86: 42. S.

Tryckningskostnad för på Kongl.

Maj:ts nådiga befallning med tid-

ningarne utdelade års-berättel-

ser och tabeller 2847: is. 5.

Transport 17,328: 11. 5.



257

Transport 17,328: ii. 5.

Trycket till complettering af för ve-

derbörande erforderlige labell-

formulärer, då upplagorne der-

af åtgått 1,923:32. -
För inventarii-persedlar, kartor och

böcker, oberäknadt ofvan redan

upptagne 26| R:dr 153: ii.—

Archivets flyttningskostnad 29:*?.--

Gratifikation, i nåder beviljad aflidne

revisoren Björnströms enka 50; —
Än till en vaktmästare

är 1802 l-.n. s;.,^..

Arfvoden för med tidningarne utde-

lade handlingar, frakter och an-

dra smärre utgifter 38: 6.11.

Behållning af desse medel den 31
December 1844 467:38. i.

S:a 19,997:44.5.

För fullständighetens skull, anser jag mig här

slutligen icke böra utelemna, att utöfver ofvan-

stående i och för årsberättelsernas tryck och ut-

delande af expens-medlen utbetalde 2,847 R:dr 18

sk. 5 rst. , hafva, i anseende till samma medels

otillräcklighet, följande summor, hufvudsakligast

i och för de utförligare qvinqvennii-berättelsernas

allmängörande, särskilt blifvit i nåder beviljade

och utanordnade, nemligen

:

I följd af Konol. brefvet af den 28 Maj 1828,

för 1825 års qvinqvennii-berättelse, med de

i stentryck utgifne tabellerna, till fyllnad i

den derföre till 3144 R:dr 45 sk. 6 rst. upp-

gångne kostnaden 1,550:— —

Transport 1,550: — —
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Transport 1,530: — -

Enligt Kongl. brefvet af den 24 Au-
gusti 1833, för 1830 års qvin-

qvennii-berättelse ensamt, h vilken

gång sjelfva tabellerna icke af tryc-

ket utgå fvos 420: 24. -

Likmätigt Kongl. brefvet af den 3 Au-
gusti 1838 för 1835 års dito, med
tillbörande tabeller 4,982: 1.2

I nådigt bref af den 1 Februari 1841

beviljades för en till utdelning be-

stämd upplaga af 2500 exemplar
af års-berättelsen för åren 1838
och 1839 med dem tillhörande

2:ne generalsammandrag , den der-

till åtgångna kostnads-summan af 285: — -

hvarjemte i nåder blef förord-

nadt och tillåtet, att äfven dä-

danefter årsberättelserna, med
dem tillhörande tabell, till ett .

lika antal bör tryckas och till all-

mänhetens kännedom med Stats-

Tidningen utdelas, h vårföre belö-

pande kostnaden kommer att godt-

göras af stats-anslaget till tryck-

nings-kostnader.

Varande den, genom Kongl. brefvet af

den 14 Maj 1844 , anbefallde tryck-

ningen af 1840 års qvinqvennii-

berättelse med den samma tillhö-

rande 51 tabellerna ännu, hvad
de sednare angår, ofullbordad,

men emedlertid på kostnaden der-

före förskottsvis utbetalt 2,000:

S:a 9,237:25.2.
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Om det Svenska Tabellverket, som fyra år

härefter uppnår 100 års ålder, under denna fram-

flutna tid, genom här uppräknade vidtagne an-

stalter vunnit den betydliga förbättring, att det

kan anses förtjena det loFord, som äfven utländ-

ningarne det lemnat, såsom fullständigare än i

andra länder, återstår dock åtskilligt, mera önsk-

värdt än för det närvarande möjligt att ernå,

för dess ytterligare fullkomnande, om ock endast

inskränkt till de föremål detsamma nu inne-

fattar Den vundna förbättringen måste till

stor del tillskrifvas det nit rikets presterskap i allt

mer tilltagande mån ådagalagt om noggrannhet i

afgifne tabeller, desto mer förtjenstfullt å dess

sida, som det lärer vaia onekligt, att Herrar

Kyrkoherdar i sednare tider fått sig uppdragne
vida flertaligare municipal- och andra bestyr, än

i förra tider, hvilka i betydlig mån taga deras

från dem egentligen åliggande embetsgöromål le-

diga tid i anspråk.

De flesta af de ämnen, som de dem till för-

fattande åliojoande tabellerna, enliij hvad nu vi-

sadt blifvit, innehålla, äro dock af beskaÖenhet

,

att icke ur någon annan och i de mesta fallen

säkrare källa kunna hämtas, än utur kyrkoböc-

kerna, och hvad angår sjelfva folkmängden och

dess tillväxt, är omöjligheten för det närvarande,

att fiån annat håll derå erhålla säkrare uppgift

på en allestädes Öfverensstämmande tidpunkt af

året redan här ofvan, såsom jag förmodar , tydligen

ådagalagd. Med undantag af Stockholm och till

äfven tyrs några få andia stöne städer, där inne-

vånarne i afseende på församlingarne torde finnas

nog mycket blandade om h varandra, lärer ingen

') Se noten sid. 204.
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närmare än kyrkoherden, synnerligast på lands-

bygden, äga, eller kunna på lämpligt och ända-

må Isenlisft sätt inhämta kännedom om församlin^s-

boarnes bättre eller sämre vilkor, cch minst om
där befintlige undervisnings-, samt helso- och
fattig-vårdsanstalter. Hvad deremot angår folk-

mängden i försam Hngen till sin sysselsättning,

eller specifikation till yrken och näringar, att

förtiga flere andra specielare uppgifter, torde nog-

grannheten ofta fordra en vidsträcktare och sär-

skilt möda i och för dithörande underrättelsers

inhämtande, hvarföre det ock, i de af Kongl.

Maj:t i nåder fastställde föreskrifterna, blifvit pre-

sterskapet medgifvit, att af mantals-commissa-

rierne i städerna och häradsskrifvarne på landet

begära och erhålla de för sådana anteckningar

möjligen felande upplysningarne. Hvad som här-

vid sökas och upplysas bör, är väl både genom
sjelfva rubrikerna, samt genom särskilt gifna fö-

reskrifter och förklaringar utredt, men erfaren-

heten har dock under framfarna tiden visadt,

hurusom, allsköns bemödande om tydlighet i de

sednare oaktadt, dessa dock esomoftast blifvit

missförstådda, eller olika tillämpade, än af con-

tractsprostarne, som nu ombesörja sammanräk-
ningen, och än af contractisterne i de af dem
afgifne tabellerna, h vilka olikheter, rättade där

de kunnat utrönas, likväl ofta nog torde hafva

blifvit, och till någon del måste fnblifva oupp-

täckta vid saknaden af sjelfva församlings-tabel-

lerna. Genom formidärei nas här ofvan oinnämda
förändringar i thv> att i de årliga hufvudsum-
morna af födde, vigde och döde samt i de qvin-

qvennale, folkmängden så till antal i det hela,

som i vissa åldersperioder numera äfven försam-

lingsvis i prosteri-tabellen upptagas, har visser-
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ligen, nu emol förr, en större kontroll blifvit

vunnen, men till uppdagande af i de andra de-

taljerna förelöpande oriktigheter, eller ock möj-

liga miss-summeringar i prosteri-tabellerna , skulle

dock kontrollen i min öfvertygelse nära nog till

fullkomlighet förökas, om sjelfva församlings-ta-

bellerna, utan att, såsom nu, endast till prosteri-

tabeller sammandragas, directe till Kongl. Tabell-

Commissionen inginge, då ock en närmare jem-

förelse med till andra verk ingående uppgifter,

i synnerhet i afseende på folkmängdens klassifi-

kation, blefve verkställbar; men i fall en så be-

tydande förändring kunde åstadkommas, borde

contracts-prostaine fortfarande vara skyldige, att

tabellerna hvar och en för sitt contract insamla,

och dem noga granska, samt med skriftliga an-

märkningar, där sådane förekommo, beledsaga

vid deras insändande till consistorium , derifrån

handlingarne sedermera fullständigt skulle till

Kongl. Com missionen ingå.

Här ofvan äro ock alla olägenheter för tabell-

verket redan antydde, som förorsakas af den
ecclesiastika och den camerala indelningens olik-

het i riket. En oordning måste det ensamt er-

kännas redan vara, att, på sätt de för sista qvin-

qvennierna tryckta läns-tabellerna närmare utvisa

,

så många moder-församlingar finnas
, sjelfva inom

blott ett fögderi odelad t liggande, h vilkas an-

nexer, äfven lika ostyckade, äro belägna i helt

annat fögderi samt till och med län och stift;

men för tabell- verket är det synnerligast af gan-
ska menlig följd, att på sätt nu skall visas, för-

samlingar och annexer finnas, som inom sig en-

samt äro liggande i, och fördelade på flere län.

Desse utgöra till antalet 35, och äro följande:
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Upsala

stift,

i Streng

näs s
-^}W. Wingåker

f

I Linkö-

pings

stift.

\skervd

Wåhla försaral.)'\'"';'^'^,''^
belägue både

Harbo d:o \
' Uplands och Wäst-

J manlands län.

{både i Södermanlands
och Nerikes län.

/både i Östergöthlands

och Jönköpings län.

^^både i Östergöthlands

/ och Nerikes län.

}både i Östergöthlands

och Calma r län.

fbåde i Jönköpings och

1 Calmar län.

i 3 län neml.:

Jönköpings, Calma re

Regna . . . .

Boo . . . .

RumskuUa .

\Yxnerum .

Lönberga .

Wirserum

I Calma 1

stift
issefjärda

I Carl-

stads

stift,

I AVä-

steras

Svanskog

Nysund . .

( Fellingsbro

} Ramsberes .

slift, ISkedwi

WexiöjF^^^P- •

stift,
|Q,jj,j|_Qj,p ^

Habo . . .

I Skara

{ och Kronobergs.

{både i Calmar och

Kronobergs län.

{i Wärmelandsoch

•häriP .

Elfsborgs län.

{iA\ ärmelands och

Nerikes län.

belägne både i A\äst-

man lands och Neri-

kes län.

rbåde i Jönköpings och

\ Kronobergs län.

{både i Jönköpings och

Calma re län.

{både i Skaraborgs och

Jönköpings län.

Börstig,Bjnrbeck, jalla 6 både i Skara-
Kjriingare, Smu-> borsis och Elfsborgs

stift, <la, Åsaka, Åsarp.l

Botlnaryd • • •

|

lan.

belägen i 3 län nera

Skaraborgs

,

och Jönköp
Elfsborgs

ings.
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1^9 församlingar, nem-.

ligen: Broby, Köpinge,) både i

I Lunds N. Rörum, Röstånga, | Christianstads

stift,
1
Trjde, Slrövelstorp,r och Malmöhus
Swensköp, N. Wrambi län.

och Öfrabj j

för h vilka församlingar således dubbla ocb 3-

dubbla kyrkoböcker måste föras för de partiella

tabeller, presterskapet derstädes, både kyrko-

herdarne och till en del piostarne, äro ålagde

upprätta, och utom h vilka ingen fullständig läns-

tabell härstädes skulle kunna åstadkommas. Då
lika afskilda kyrkoböckers förande icke kunnat

åläggas presterskapet i först nämde flertaligare

på flere fögderier, ehuru icke på olika län, för-

delade församlingar, och sålunda icke eller partiel-

tabeller äfven för sådane ingå, har det varit en

omöjlighet att, i öfverensstämmelse med en af ri-

kets Höglofl. Ständer vid 1825 års riksdag yttrad

önskan, for h varje fögderi i riket framlägga folk-

mängden, så till belopp som andra detaljerade

förhållanden, närmare än som i de för de 3 sista

qvinqvennierna sammanfattade speciella läns-ta-

bellerna skedt, såmedelst, att alla sådane uti flere

härader liggande församlingar blifvit räknade och

upptagna under det fögderi, hvari efter stöista

areal vidden den största delen af församlingen be-

funnits liggande.

För åstadkom niandet af dessa 2:ne för tabell-

verkets fullkomnande redan län2:esedan insedda

så betydliga förändringar, möta likväl 2:ne, åt-

minstone för det närvarande, oöfvervinneliga hin-

der, det ena den betydligt drygare kostnad som
på sätt nu slutligen skall visas, oundvikligen skulle

åtfölja tabellernas så vidsträckta insändande, och

de! andra, att ett af Herr Canzli-Rådet Nicander
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år 1814 till Kongl. Ma\:t i underdånighet ingifvit

förslag till den camerala och ecclesiastika för-

samlings-indelninj^^ens sammanjemkning , efter at

Kongl. Majit deröfver ifrån Kongl. Kammar-Col-
legiuni infordradt utlåtande, icke befunnits an-

tagligt, och icke eller något annat bättre förslag

dertill allt hittills, mig velerligt , blifvit för detta ,

tvifvelsutan äfven i niåns^a andra afseenden, vi«-

tiga ändamåls ernående åstadkommit.

Moderföl samlingarne i riket, sammanräknade
med särskilta annexer och kapeller, utgöra för

det närvarande ett untal af 2425.

samt contracts-prostarnes 174.

h vilka afgifva särskilta partiella tabel-

ler, såsom ofvan är utredt . . . 37. 21 1.

Genom församlings-tabellernas direkta insändande

skulle det till Konsol. Commissionen insjående an-

talet tabeller således ökas årligen med 2214,
samt h vart 5:te år med dubbelt, utgörande i årligt

medeltal 2657 tabeller, för hvilkas sammaniäk-
ning till både stift och läu, efter nu gällande

betalningssätt alltså skulle erfordras en ökad kost-

nad af aldraminst 2500 R:dr, och då revisionen

af så många tabeller, så noggrann som vetlerbör,

omöjligen af en enda person inom årets lopp kan

medhinnas, blefve, åtjninstone 2 nya revisorers

antagande oundvikligt , hvilkas aflöning,a 375 R:dr

årligen utgör 750 R:dr. Hvadan, och med förbi-

gående af flere andra smärre lika oundvikliga ut-

gifter, den ökade kostnaden minst skulle utgöra

3250 R*dr eller mer än dubbelt mot hittills va-

rande statsanslag för tabellverket.
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Ar 1835. År 1840

!
q. S:a. m.

1
q. i

S:a.

42,46S 85,895 43,744 42,472 86,216

83,578 167,488 76,207 76,059 152,266

71,049 142,489 74,022 74,10: 148,129

166,926 334,256 173,446 171,920 345,.366

167,464 335,316 162,862 163,584 326,446

147,314 293,283 167,707 168,566 336,273

124,433 245,826 134,424 138,965 273,38^

106,343 209,403 116,235 121,034 237,26^

106,026 207,391 97,090 101,597 198,68:

100,115 195,132 93,752 99,814 193,566

95,732 182,821 87,429 94,747 I82,17f

80,593 149,351 78,075 88,428 166,503

70,1 IS 127,246 61,011 74,402 135,413

62,26: 111,879 48,727 61,633 110,360

46,972 82,687 43,187 57,090 100,277

38,669 66,246 25,687 36,273 61,9(50

2 / , - / / -to, / 0- 1 / ,bC?9 Jd,4Uo

25,55215,913 26,145 9820 15,732

7471 ii;8i? 3834 6749 10,583

2199 3370 10-83 2347 3435

3:2 551 173 46: 640

59 85 15 65 80

4 6 5 4 0

1,563,><G2| 3,025,439 1.516,429 1.622,438 .3,138.88-

ri3l ,4ö.") 1,06 "1,444 1 n5>* 4'"'^

892,941 l,:22,-!32 949,156 1.533,63t

139,4^6 '23:,'^i(v-> 101,69^ 145.130 246,825

744 1464 758 714 1472

1395 2698 1281 1.321 2602

1249 2541 1300 1316 2616

2990 5906 3036 2942 59-5

3055 6293 2836 2808 5644

36i: 7764 4002 3818 7820

4401 9786 5140 4662 9802

4373 9596 5654 5239! 10,893

4289 8718 4257 4197 8454

3954 7273 O403 4041

1







I liela Milk.ei^

FocSde. »ode. Yigde

m.
;i

S:a. m.
1 q- 1

1
S:a. 2!L|

44,765 42,879 87,644 . . År 1816 .... 28,639 27,586 56,225 23,069}

42,743 41,078 83,821 .... 1817 .... 30,456 30,407 60,863 20,938

43,971 41,743 85,714 .... 1818 .... 31,410 30,335 61,745 21,427

43,168 41,082 84,250 .... 1819 .... 35,182 34,699 69,88! 20,795

43,514 41,327 84,841 .... 1820 .... 31,572 31,358 62,930 21,722

>18,t61 208,109 426,270 . . . S u ra ni a . . . 157,259 1 54,-385'
[

311,644 107,951

47,156 44,916 92,072 .... 1821 .... 33,466 32,950| 66,416 22,890

1

48,242 46,067 94,309 .... 1822 .... 30,500 28,890 59,390 24,431

^ 50,1S7 48,072 98,259 .... 1823 .... 28,802 27,265 56,06: 23,993

47,793 45,784 93,577 .... 1824 .... 29,071 27,185 56,25{) 23,907

51,095 49,220 100,315 .... 1825 .... ^J948Q 27,285! 56,465 23,640

44,473 234,059 478,532 . . .Summa. . . 151,019 143,575] 294,594 118,861

49,614 47,511 97,125 .... 1826 .... 32,387 30,64o] 63,027 22,525

45,035 43,103 88,13:^> .... 1827 .... 32,963 31,957 64,920 20,339

48,635 46,719 95,354 .... 1828 .... 39,226 36,634 75,860 22,440

50,838 48,650 99,488 .... 1829 .... 42,415 40,304 82,719 22,581

48,469 46,157: 94,626 .... 1830 .... 35,783 33,46^ 69,251 22,222

42,591 232,140 474,731 . . .Summa. . . 182,7741 173,003] 355,77" 110,107

45,374 42,879, 88,253 .... 1831 .... 38,404 36.870| 75,274 19,983

46,036 43,826 89,862 .... 1832 .... 34,063 34,015 68,078 20,935

51,316 48,993 100,309 .... 1833 .... 32,637 31,310 63,947 23,029

51,293 48,938 100,231 .... 1834 .... 39,105 37,189 76,294 23,803

50,172 47,972! 98,144 .... 1835 .... . 28,495 27,2431 55,738 22,533

U,19l 232,608 476,799 . . .Summa. . . 172,704 166,627] 339,331 110,283

i9.588 47,269 96,857 .... 1836 .... 30,967 29,796] 60,763^ 21,816

18,246 46,370 94,616 .... 1837 .... 38,621 36,99o] 75,611 21,153

^6,140 44,425 90,565 .... 1838 .... 38,086 36,223 74,309 18,774 i

16,685 44,678 91,363 .... 1839 .... 36,913 .36,075 72,988 20,963

^;^a.'268 47,892 98,1 60| .... 1840 .... 32,370 31,185| 63,555 22,071

,tö,927 230,634 471, 561

1

. . .Summa. . . 176,957 170,269] 347,226f 104,777

Medium
-,613,7 45,502,0 93,1I5,7| af al la dessa 25 åren .33,628,5 32,3l4,4|j65,942,9 22,079,2

D

F. Akad. HandL j845.

af Nativitets

öfverskottet . . 13,985,2 13,187,6 27,172,8
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Födde. Döde.
1

Vigde

S:a. S:a.

par.

m. q- m.
T.

1715 1626 O341 ... Ar 1816 1256 1078 2334 yiu

1549 1506 oOoo 1322 1226 2548 0/

1

1532 14Dö 29yu 1379 1276 2655 o2U

1502 1335 2837 1819 1732 1675 3407 732

1293 1232 2525 1875 1861 3736 750

7591 7157 14,748 S-a 7564 7116 1 4,680 4083

1490 1466 2956 1612 1594 3206 971

1712 1651 3363 1305 1186 2491 1134

1831 1677 3508 1222 11.34 2356 979

8704 1624 3328 1245 1101 967

1768 1783 3551 18*^5 1201 1077 2278 978

lU, / VJU S-a 6585 6092 12,677 5029

1835 1781 36 1

6

1447 1285 27.32 948

1525 1524 3049 1668 1529 3197 849

1726 1625 3351 1922 1758 3680 871

1582 1527 3109 9119 1 J-tO HtUOU 83(>

1681 1519 3200 1830 i yj'j 1 1 j-t > 891

8349 7976 16,325 S-a 8830 8063 16,893

lo5-+ 1585 o239 1793 1681 3474 S0>

1d/ / 14/4 1547 1504 3051 925

lODO 1 /yo 003\J 1468 1278 2746 951

1816 1676 3492 1 U ,)o l-f / u 9s 893

1675 1663 3338 1835 1 uon 99- L>

85S5 8194 16,779 Sa 7673 6999 14,672 J.J.T1

lO.'0 iDOO 3 1~» ~- C!32 /O loio 1265 1178 2443 841

lOoo loio 3252 161

1

1514 3125 801

103U 1 0D3 31 1838 2095 1925 4020 721

1710 149^ 320S 1839 1 ^jL'1J v»-r ». 75?

1711 1 591 3302 1840 1 159 olno

8302 7843 16,145 S:a 7556 7115 14,6^1

—
39551

IMedium
1653,3 1574,8 3228,1 af alla dessa 25 åren 1528,3 1415,4 2943,7

d;<) af Nativilcts-

öfverskottet .... 125,0 159,4 284,4



Födde. Döde.
Vigde

O. a.

par.

m. m. q-

1358 1325 2683 ... År 1816 980 902 1882 719

1258 1223 2481 1064 1020 2CK^4 691

1214 1202 2416 930 946 1876 610

1185 1056 2241 1819 1251 1230 2481 598

1125 1071 2196 1188 1193 2381 576

6140 5877

1

12,017 5413 5291 10,704 3194

1255 1201 2456 1821 1309 1252 2561 691

1270 1330 2600 1822 990 96(5 1956 802

1289 1251 2540 1823 854 852 1706 704

1313 1317 2630 1824 821 821 1642 76^'

1372 1399 2771 920 833 1753 780

6499 6498 12,997
c: • _

4894 4724 9618 3746

1400 1361 2761 1826 1123 10&7
1

2210 778

1202 1166 2368 1827 1016 1013 2029 672

1296 1194 2490 1262 1113 2375 716

1216 1258 2474 1302 1279 2581 658

1274 1118 2392 1091 1066
1

2157 634

6388 6097!
i

1
12,485 J>:a 5794 5558

1 11,352 3458

1297 1192 2439 1831 1120 1118
1

2238 693

1279 1186 2465 1832 1064 1090 2154 719

1439 1295 2734 1833 958 901 1859 715

1360 1272 2632 1834 1042 1001 2043 741

1323 1313 2636 1835 857 833
1

1690 702

6G98 6258 12,956 S:a 5041 4943
1

9984 3570

1317 1230 2547 1836 921 871 1 1792 622

1153 1215 2368 1837 1260 1220 2480 591

1218 1189 2407 1838 1201 1232 2433 579

1113 1141 2254 1839 1118 1201 2319 557

1282 1179 2461 1840 868 825 1 1693 662

6083
1

5954 12,037 S:a 5368 5349 1 10,717 3011

1 TMcdiura
j 2095,01272,3

1
1227,4 2499,7 al alla dessa 25 aren 1060,4 1034,6 679,2

d:o af Nativitels-

öfverskottet .... 211,9 192,8 404,7



Födde. Döde.
Vigde

S:a.

par.

ni. rr S:a. m. n

1605 1591 3196 ... År 1816 1048 1059 2107 859

1531 1528 3059 1817 112^ 1177 2300 81G

1625 1483 3108 1078 1019 2097 bl4

14/ o ..... 1819 1 ly / 2444 760

J -too loy /
A Q or» 4 OAQ 4 0^4 o '(fin 793

7725 7453 15,178 &:a ..... 5/05 5703 11,408 40 3(

1722 1557 3279 1821 1267 1242 2509 873

1744 1729 3473 1822 1149 1080 2229 976

1715 1777 3492 1823 1121 985 2106 967

1 /Oi 1685 3466 1824 4 f\OiZ 996

1769 3618 llZ-i:
t r\c\r\ 2214

8811 851 7
il 17,328 a;a 5687 5364

1

11,051 4 / OU

1777 1696 3473 .... .1826 1211 1000 2211 847

1595 1480 3075 1827 1150 1099 2249 863

1698 1645 3343 1828 1686 1651 3337 86.i

i 7A7Ji /'*/ 1674 3421 1DD4 lol / 3071 89.

1594 3234 4 »"^r» 24-+/

8457 8089 16,546 68 •J8 6487 13,315 4^1 1

1585 1548 3133 1831 1 202 1244 2446 890

1562 1588 3150 1832 1241 1202 2443 823

1805 1756 3561 18.33 1124 1034 2158 923

1853 1729 3582 1834. .... 1 29/ 1 JO/ 2504 944

1TQ8 1676 _3474 4 Q 1082 1050 21,)2 85ö

8603 8297 16,900 5946 5737 11,683 44JU

1759 1709 3468 1146 1170 2316 909

1769 I68f5 3455 1397 1402 2799 806

1596 1668 3264 1562 1611 3173 763

1708 1 588 329(i 1839 11 19 1103 2222 773

1 /43 1682 3425 -1 < 'in 1096 1070 2166 83*

8575 8333 16,908
1

6320 6356

1

12,676

168(;,8

M< (! iiiiu 1

1627,0 3314,4 ill iilLi iles>;i 2,) iircij 1219,4
1

1185,9 2405,3

d:o al' Niiti vilcts-

öfver!>koLt€t . . . 467,4 441,7 909,1



O^tergotlilaiicls Eiåii.

Födde. Döde.
Vigde

1

m. q- ö:a. m. q- S:a.

par.

2912 2755 5667 ... År 1816 1944 1914 3858 1524

2905 2799 5704 2147 2164 4311 1366

3045 2892 5937 1822 1830 3652 1470

2861 2719 5580 1819 2197 2134 4331 1511

2645 2543 5188 2073 2104 4177 1435
1

14,368 I3,70rt 28,076 ..... O. cl 10,183 10 146 20 329 7306

3022 2894 5916
. . , . . 1821 2570 2672 5242 1567

3269 3111 6380 2119 2050 4169 1685

3252 3161 6413 ..... 1823 1832 1767 3599 1709

3123 3006 6129 1824 1799 1714 3513 1666

^JJ83 3230 6413 1 / /I 1 / lODU

!

15,849 15,402'' 31,251 10,091 9905 19,996 8277

3142 3098 6240 1826 2179 219d 43/4 1567

2767 2707 5474 1827 2108 2215 4323 1498

3080 3040 6120 2835 2744 55/9 1603

3250 3091 6341 1829 3034 3218 6252 1590

3157 2951 6108 2496 2237 4733 1670

15,396 14,887 30,285 ij.d 12,652 1 2,609 25,261 7928

2936 2836 5772 1831 2-+ /o 2497 4970 A fi /t (i1446

2980 2827 5807 231

2

2333 4645 1476

3312 3196 6508 1975 2013 3988 1622

3417 3293 6710 2311 2364 4675 1688

3097 3024 6121 lO.lD 1947X. J-r 1 lOU.) 3810 1493

15,742 15,176 30,918 11 018 11 070 22 088 7725

3232 2994 622( 1837 1737 3574 1466

3166 3015 6181 1837 .... 2647 2582 5229 1502

3162 3029 619t 2282 2191 4473 1412

3193 3021 6214 1839 2198 2233 4431 1494

' 3346 3060 640r^ 1840 2099 2034 41 33 1544

16,099 15,119 31,218 S'a i n 777 91 810 7418

Medium
3098,2 2971,7 6069,9 9180 ^ "TJOUjD 1546 2

d:o af Nativitets-

öfverskottel . . . .897.9 791,4 1689,s



JLkn.

Födde. Död e. Vigde
par.

m. ro. S-a

2045 2003 4048 ... År 1816 1150 1167 2317 1087

2035 1881 3916 1817 1330 i 13.36 2666 1004

2139 2021 4160 1818 1364 1358 2722 1040

2018 1910 3928 1819 1828 1910 3738 IO3I

1941 1937 3878 1386 1375 2761 1027

10,178 1

9752 19,930 S:a 7058 7146 14,204 oloy

2216 2049 4265 1821 1285 1383 2668 1050

2267 2096 4363 1822 1313 1282 2595 1110

2322 2297 4619 1823 ..... 1149 1155 2304 1093

2199 2097 4296 1824 1250 1229 2479 1070

2422 2276 4698 1136 1123 22.59 JUlO

11,426 10,815 22,241 c. 6133 6172 12,.305 0000

2258 2249 4507 1826 1338 1250 2588 1007

2069 1978 4047 1827 1128 1151 2279 906

2403 2238 4641 1828 1354 1290 2644 1071

2498 2347 4845 1829 1742 1708 3450 982

2275 2185 4460 ..... 18,30 1404 1373 2777 982

11,503 10,997 22,500 6966 6772 13,738 4948

2235 2061 4296 1831 1362 1311 2673 999

2299 2153 1 4452 1832 1262 1317 2579 1003

2450 2256 4706 1833 ... . 1396 1432 2828 1036

2439 2281 4720 1834 1645 1646 3291 1061

2'?49 2234 4583 1173 11 14 2287 1008

11,772
1

10,9831 22,757 c .„ 6838 6820

1

1

13,658 5107

2251 22631 4514 1836 1276 1304 2580 993

2260 2166 4426 1837 1566 1542 3108 930

2178 2070 4248 18,38 1414 1322 2736 822

2137 2077 4214 1839 1407 1442 2849 895

25,1,5 4.Z->1
1 1840 ioy4 14231 2817 957

11,359! 10,867

1

22,226 ö:a 70.71 7033

1

14,090 4;i9/

1

21.36,fj

Medium
1357,7!2249,5

1

4386,1 af alla dessa 25 åren 1262,1

1

2719,8 1007,1

d:o af Nativitets-

öfvcrskottet .... 887,4 778,9 1666,3



i4.roiiolieras JLan,

Födde. Döde.
Vigde

ra. q- S:a. m. q- S:a.

par.

1625 32/9 ... Ar 1816 116/ 1207 0 3'-: /(23/4 838

1823 1649 3472 1817 1066 1116 2182 795

1877 1692 3569 1818 1172 1202 2374 892

1709 1697 3406 1819 1324 1306 2630 762

1732 1680 3412 1820 973 952 1925 728

8766 8372 17,138 S:a 5702 5783 1 1 ,485 4015

1788 1766 3554 1821 1190 2419 754

1841
i

1725 3566 1822 1143 1155 2298 914

i
1995 1854 3849 . . . 1823 1053 1052 2105 877

1990 1798 3788 1824 1039 1055 2094 877

1922
_J[935

3857 1825 1067 102.8 209j 845

9536 9078 18,614 S:a 5531 5480 11,011 4267

1947 1820 3767 1826 1314 2541 757

1773 1744 3517 1827 1081 1 1 33 2214 712

1977 1927 3904 1828 1199 1155 2354 810

2049 2025 4074 1829. .
1511 1481 2992 823

2059 2021 4080 1830 1361 1355 271G 777

9805 9537 19,342 S:a 6379 6438.; 12,817 3879

1862 1791 3oo3 1831 ..... 1JÖO 1385 2773 725

1959 1790 3749 1832 1270 1344 2614 768

2042 1928 3970 1833 1332 1240 2572 813

2157 2012 4169 1834 ..... 1188 1133 2321 847

1971 1896 3867 1835 1063 1050 2113 778

9991 9417
1
19,408 S:a 6241 6152 12,393 3931

1994 1891

1

3885 1836 1130 1095 2225 765

2105 1941 4046 1837 1341 1301 2642 735

1870 1807 3677 1838 1280 1288 2568 689

1993 1933 3926 1839 1158 1197 2355 850

2199 2142I 4341 1840 1149 1203 2352 846

10,161 9714I 19,875 S:a . . . . . 6058 6084 1 2,142 3885

Medium
1930,4 1844,7 3775,1 af alla dessa 25 åren 1196,4 1197,5 2393,9 799,1

d:o af Nativitets-

öfyerskottet . . . . 734,0 647,2 1381,2



TaliiiärjLau.

Födde. D ö d e.

1

Vi^de
1

m. q. S:a. m. q. S:a.

par. 1

i

^

1

2501 2380 4881 ... År 1816 1334 1452 ! 283G
1

12 . .il

2598 2453 5051 1817 1533 1629 3162 12 / f)|

1

2568 2461 DU2y 1818 1605 1634 i 3239 124fij

2636 2454 5090 1819 1690 1691
1

3351

31 1

5

129

2494 2312 4806 l.J-;.U 1524 1591 133-

12,^97 12.060 J4,b0 . O . d . , . . ,
. . -ib

-
. . ID, 0 > 642 v'

2645 2590 523i 1821 1933 1982 3915 1.j4.

2945 2738 56S3 1822 1611 1515 3126 loo^

2912 2739 5651 1823 1553 1576 3129 149"?

2802 2*4~ 5549 1824 1504 1489 2993 1453

28*8 2830 5*0-^ xjZD 1553 1 54-J 3095 1459

l4,182 13,644 2 , ,ö Jo J.R 5l54 8104 16,25!? 7125

2848 2757 5605 1326 1690 1678 3363 1429'

2596 2416 5012 1827 1986 2134 4120 4 0 3 3
12o.i

2610 2569 5179 1823 2611 2603 5214 lOj.

2913 2827 5740 1829 2707 2G16 5323 1 J. .

2928 2699 562* löoU 1941 1044
'
-

14~1

13,895 13,263 ,27,16^ 0. 3 10,935 10,y n J l , U U fT'^43

2798 2616 5414 1311 1995 204~ 4042 1319

2671 2571 5242 ..... 1832 2135 2133 4^13 laor»

2987 2966 5953 1833 2001 i rida 1426

3126 3014 6140 1834 1983 1323 3811 1521

2580 2754 5634 1 jOD 1675 166^ 3343 1334

14,462 13,921 28,^83 O. a ..... Vi .'4 19,431 69:><1

3025 2768 5793 1336 1614 1637 3301 * ">.ii 1lo9iJ

3005 303: 6037 1837 2181 2151 4332 1.3.^

2727 5619 1833 134i^^ 1329 30, r> 1321

3180 2884 6364 1839 1913 1336 3749 13? 5

3234 320(^ 6440 lo4U 1999 190 T 3934 143 <

15,336] 14,61" 29,953 S:a 95^3 940.! 18,961 693-1

2^26.9 2*00.4 5 52'. 3

3Iedi lim

af alla dessa 25 åren

1

1846,9 184<3,8| 3693,7 13-^.7

d:o af !\ativitet>-

Ofverskottet .... 980,0 85.^6 1333,6



Född e. Döde.
Vigde

I
S:a. S:a.

pai\

m.
1 q. m. a.

520 471 991 353 345 698

™_
304

516 474 990 343 375 718 343

487 527 IO14 1818 321 308 629 322

554 504 ^n9 283

498 11')
.>lo

2575 2448 Sa 1592 1668
1

3260 1561

596 506 1102 280 268 548 307

558 529 1087 329 310 639 330

576 592 1168 362 318 680 358

557 JO /
1 1 91 1824 OJO ^60 / 1 0 357

584 5fifJO 1 1 1 -T -

>

1395 ^^7OJ / 0./.) 318

2871 2755 5626 S-a 1667 1613 3280 1670

627 552 1179 315 311 626 286

562 460 1022 1827 ..... 353 350 703 273

556 476 1032 487 432 919 254

574 515 J yjou -t -CO S77 240

494 Ii 1330 / O-r 289

2813 2499! 5312 ..... S:a 1993 1916 3909 1342

539 518| 1057 434 462 896 316

532 527 10-^9 1832 455 555 1010 285

649 589 1238 3'")4I 395 779 311

593 598 h99 3740 / -T 77^. 367

597 54M i i 4.9 1835 365 697 309

2910 2777|, 5687 2004 2151 4155 1588

581 578 1159 1836 305 286

1

591 299

549 540 1089 1837 ..... 329 385 714 259

508 474 982 1838 406 42: 8.i3 218

O-cD 487 1 ni 9 426 Ö4o 261

569 Hf\f\1 lOVJ 1840 t. ).>|
Q90 276

2754 264S| 5402 S-a 1862 1953 1 . > j . >

1

525,i|

Medium
556,9

1

1082,0 af alla dessa, 25 årea 364,9 372,0! 736,9 299,0

D:o af Nativitets-

öfverskottet .... 192,0 153,1 345,

1

K. V. Akad. Handl 7845. (Litt. D. 2)



D ö a e.
Vigde

1- S:a.

par.

931 796 1727 712

926 945 1871 675

1058 1016 2074 678

vJ t 3 yj.jz 669

Q "7 Qo/o / OJ lO+U

4790 4531 9341 ooyo

1226 1253 2479 659x

972 861 1833 692

904 847 1751 696

OOO /44 löoU 709

7l4

4983 4644 9627 3470|

1109 1119 2228 639

1333 123: 2620 539

1662 1608 3270 551

14 /

1

tiouio 683

1 JU 1 691

6851 6542 13,393 3103

1202 1071 2273 607

1111 1135 2246 616

1108 1056 2164 638

1161 'i 4 -i o 22 / 4 754

CO 'iov4 o4(> 1 /4U 625

5476 5221 10,697 3240

1111 1035 2146 617

1166 1105 2271 661

1121 1080 2201 577

1056 952 2008 716

989 983 1972 "20

5443 5155 10,59S 3291

1101,7 1044,5 2146,2 660

. 449,2 459,0 908,2

Födde.

m.
i

S:a.

1468 1351 2819

1456 1393 2849

1560 1443 3005

i JUO 14o i •CO 1

14oO 1 4. J

7478 7109 14,587

1580 1532 3112

1653 1523 3176

1613 1603 3216

1570 1556 3126

ID ' o lo /o O.JJ I

8094
"""TT"

7887 15,981

1560 1515 3075

1426 1240 2666

1419 1368 2787

1509 141o Zv^ i

1504 14/ 0

7418 7016 14,434

1568 1449 3017

1365 1419 2784

1651 1614 3265

IDD / lOOD 30U0

i4yo

7801 76l3| 15,416

1499 1512'
i

3011

1j95 1581 3176

1539 1580 3119

16Ö3 1634 3237

1746 i(rt4 3400

7982 796
1

1

1 5,943

1550,9 1503,5 3054,4

Ar 1816

. .1817,

. .1818

. . 1819

,

. .1820

. . S:a ,

. . 1821

,

. . 1822

,

. .1823,

. . 1824 ,

. .1825.

. . S:a ,

. .1826,

. . 1827

,

. . 1828

,

. .1829.

. .1830,

. . S:a .

. . 1831

.

. .1832.

. . 1833

.

. . 1834

. . 1835

.

, . S:a .

. .1836.

. .1837.

. . 1838

.

. . 1839

.

. . 1840

.

. . S:a .

Medium
af alla dessa 25 aren

d:o af Nativitcts-

uf\erskulfet . . .



Födde.

m. q- S:.i.

2143 2126 4269

2185 2156 4341

2318 2184 4502

2248 2191 4439

2302 2219! 4">21

11,1>)6| 10,876!! 2:',072

2451 2384 4835

249() 2408 4904

2605 2465 5070

2526 2386 4912

2747 2587 5334

12,825 12,230 25,055

248S 2517 5002

2361 2301 4662

2581 2421 5002

2721 2479 5200

2526 2.362 __jj-888

12,674 1 2,080 24,754

2548 2312 4860

2359 2108 4467

2686 2679 5365

2873 2685 5558

2645 2537 5182

13,111 12,321 25,432

2713 2599 5312

jj

2666 2559 5225

2445 2446 4891

2626 2511 5137

2880 2762 5642

13,330 12,877 26,207

2525,4
i

2415,4 4940,8

Medium
illa dessa 25 åi'(

d:o af Nativitets

öfveiskottet

Döde.
Vigde

m. q- S:a.

pai'.

1260 1276 2536 1105

1506 1486 2992 1076

1582 1506 30bo 1064

1672 1732 3404 1074

1363 1385 2*4s 1180

7383 7385 14.768 5499

1876 1888 ,3764 1168

1537 1569 310{i 117.-

1505 1428 120.^

1377 1274 2651 1246

1464 1423] 2887 1201

7759 75321 15,341 5996

1586 155o| 3136 1149

1774 1770 3544 995

1849 1823 367 2 1039

2406 2289 4695 105ö

1940 1991 3931 1114

9555 9423 18,y/b 5355

2252 22531 4505 1043

2085 2095 4180 103(

1690 1602 3292 1211

1460 1369 2829 12.53

1371 134o| 2711 1078

8858 17,517 5621

1703 1627 3330 99t

1898 1768 3666 1013

2040 lo()4 3904 1008

1629 1648 3277 12.30

1604 14yr) 1169

8874 8402 17,276 5418

1697,2 1658,0 3.355,2 1115,5

828,2 757,4 1585,6



F u d d e. Döde.
Vigde

S:a.

par.

m.
1

m. q- S:a.

3136 3936 6172 ... År 1816 1840 1805 3645 1562

2925 2901 5826 1817 1809 1883 i 3692 1484

^106 3077 6183 1818 *.\} 1 1. 1972 j 4043 1483

3115 2952 6067 1819 2214 2128'^ 4342 1421

326.5 .t:,t7 6340 20T5 1901 ' 39*6 1 ,TO /

15,545 15,043 30,5Ss o.a 1 0 009 9689 19,698
- 3-

/ Do ;

3587 3199 6786 1821. .... 2365 2343 4708 1661

3477 3279 6756 ..... 1822 1902 1874 3776 1748

3688 3587 7275 1823 2045 1915 3960 1595

3477 3381 6858 1824 1913 1836 3749 1679

3752 359^> ' 7351 2038 1914 .3952

17,981 17,045 35,026 o:a 10,263 9882
;
20,145 8281

o / 1 / 04 / 1 /lön 1826 2177 203') 4210 1612

3285 3193 6478 1827 2488 2370 4858 1349

3496 344^ 6943 2591 2425 5016 1517

3589 3479 7068 1829 3107 2g9lf 6006 1 580

3492 3237 6729 2556 2443 4999 1 588

17,579 16,82: 34,406 ö.a 1 2 919 12,176 25,095 764<>

D/00 1831 3559 32.5(. 681

5

1439
3 AJ > c 2S62 5957 1832 2898 2859 5757 148"

3865 3618 7483 2572 521>7 1653

3896 3724 7620 1834 2185 1920 4105 1742

366^) 3.) 13 7179 1962 _^__1873 3837 1 5S{

17,958 17,014'! 34,9:2 10, i JU 12,482| 25,732 7901

oo.: / 3639 7466 2215 2166 4381 1476

371.-; 3546 7259 1837 2461 2179 4640 1505

3530 3394 69 '^4 /cO / 0 2347 5025 138.-!

3560 35 2(; 708{i 1839 2564 2533 5097 148(1

3996 3650 764(i -1 Q '1 n 2196 2063

1

4259 1715

18,626 17,755 36,381 ti-.. 12,114 ll,2.88| 23.402 756.^

Medium
4562,9!3507,6 3347,3 6854,9 af alla dessa 25 aieu 2342,2 2220,7 1 557,5

d:o af Nativilet.s-

öfvcrskoUeL . , . 1165,4 1126,6 2292,0



Födde. Döde.
Vigde

m. 1 S:a. ni. q.
1

S:a.

par.

1299 1250 2549
. . .Al lolO 926 924

^
1850 UO+

1324 1276 2600 1 ol / . . . . . 1037 1118 2155

1.) 1 3 2661 1818 ..... y ; (J DOD

1 259 1301 2560 1819 1008 1151 2249 Dy4

1294 1276 25*0
. , . . . 1820 998 1002 2000 674

OJ.) 1 UJ ^ 1 2 940 S:a , . . . .
,)ij ) T .T -i D ,T

-1 A 9(<r'. 3309

1460 1461 2921 .... i^^ZI ..... 871 997 1.868 0/4

1364 131-6 2710 lo2 <: 832 821 1653 00 /

1 f\ -{('1
1 JJ+ j j.j + Iö2.3

Cl 1

0

yly 0 / 0

1430 1399 2329 4 ii') 11^24 899 966 1865 AA i044

1576 1431 3037 1.39 839 1666 638

/ .JuU 1 41 S:a 4 JOU 4D4<:j 3284

1509 1542 3051 lo.:o 9;7 1014 1991 Do4

1503 1367 2870 104/ 884 854 17.38 D JO

t 4Qaj4oJ loy /
OQ—40/ 1 lö-iO 1 140 1 uoy / JJ

1601 1512 3113 lOZJ 1306 1 272 2578 000

1456 1424 288 -J 1830 12.35 1195 2430 648

S:a no.JU 34J4 iu.yj4 3279

1427 1303 2730 10 H 1j36 1321 2657 oy 1

1363 1357 2720 JO.Ji 1044 1067 2111 JlO

Idoo 1 .ly

.

.<:y.1o .... lO.JO oy / yöO lo / /

1692 1534 3226 1834 966 1022 1988 77n

1522 1463 2985 Id35 851 859 1710 663

/ .04^ / UD4 14, Ty!/ S:a ouy4 c. 9 '(.Q3^4y in -51^
1 U,.j4o 3261

1561 1480 3041 lo5b 937 980 1917 0 / J

1515 1439 2954 lOD/ . ... 1205 1180 2385 04 J

j ojy 1285 Iqoö 1 141 091 4.5'?

1322 1272 2594 looy 1199 1226 2425 569

1 510 1454 2964 1840 1012 962 1974 579

7307 6931 14,238 S:a 5494 5423 10,917 2920

452,4 1390,2 2842,6

Medium
af alla dessa 25 åren 1021,3 1034,9

i

2056,2 642,1

d:o af NativiteLs-

öfvcrskottet .... 431,2 355,2 786,4



Födde. Dud e. Vigde
par.r

m. q-
1

m. q S:a.

2646 2567 5213
. . År 181G

„
1523 1458 2986 1276

2504 2370 4874 1817 16j4 1535 3159 1126

2439 17 97 1818 1617 14HJ OKJ-ll 1064

91QT 2134 4331 1 '^i 0 223~ 2183 4420 1005

2640 2472 5112 1820 1399 2003 3902 1044

12,426 11 9 -{

1

J 1 ,o> 1 S:a 0 'U 1
1 7 '(Ql 5515

2747 2536 5333 1821 1674 1551 3225 1207

2585 250(i 5091 139 •> 1432 1400 2832 1334

2837 07 ir-
/ -tij 5577 1393 1 ^C\(\IDUO 9Q~1iJ 1 1. 1191

2573 2432 5005 m9i 1812 1693 3505 1251

2941 2832 5773 1825 1745 1648 3393 1199

13,683 7~Q
S:a o\w 7 / D . 6182

2771 2746 5517 1326 1628 1574 3202 1212

2644 2456 5100 1827 1744 1664 3408 969

2609 4. JU-T 5113 1
8'''8 0 ^ 9'^ 991 -i

.C -il.) 1010

2859 2779 563S 1329 2310 2222 4532 1155

2669 2565 5234 1830 2169 1933 4102 _1246

13,552 1.3,UDU S:a .... 1 0 -$~i 1 0 Q7~ 5392

2283 2168 4451 1331 2547 2211 4758 791

2447 2462 4909 1339 1698 1787 34-85 972

2861 o~AfiZ 1 40 00j

'

1333 . . 1D4.C 1202

2650 2589 5239 1834 3868 3913 7781 1195

2656 25 r 5193 146S 1330 2^0* 1346

12,897 9^ -it)0 S:a 11 ,ZZo 1 n 0 '(> • 90 1/^^ 5506

2841 2558 5.399 1335 1616 1522 31.3.S

2502 248.-? 4985 1337 1941 1835 3776 1 121

2364 9 1333 lon-4.9. 849

2473 2342 4815 2077 18. n; 3976 vJO

2600 25141 5114 1840 1556 1 508 3064 1069

12,780 12,20-.| 24.985 S:a 9400 8851 18,251 5246

2507,4^
Modiiim

1829,7!2613,5 5 ( 20.9 af alla dessa 25 aren 1922,7

1

3752,4 1113,7

d:o af Nativitets-

öfverskottet .... 690,8 677,7 1368,5



Födde. Döde.
Vigde

ID. 1 a
L_,^_

q- S:;i.

par.

3064 2938 6002 ... År 1816 1620 1617 3237 1644

2934 2806 5740 1317 1862 1928 3790 1381

2936 2818 5754 1818 2073 2035 410Ö 1484

2859 2790 5649 1819 2431 2447 4878 1378

_3Q89 ^_3015 _61Q4 1820 _1%2 3954 1491

14,882 14,367
1
29,249 S:a 9948

™™
10,019 19,967 7378

3375 3151 6526 1821 1910 1825 3735 1611

3394 3236 6630 1822 1803 1799 3602 1633

3464 3366 6830 1823 1857 1784 3641 1474

3324 3045 6369 1824 1955 1844 3799 1545

3601 3455 7056 1825 1820 _1640
^_J460

1629

17,158 16,253 33,411 S:a 9345 8892 18,237 7892

, 3537 3221 6758 1826 1752 1620 3372 1520

2964 2858 5822 1827 1833 1822 3655 1202

3569 3430 6999 1828 2424 2265 4680 1436

3680 3514 7194 1829 ..... 2749 2645 5394 1527

3464 3298 6762 2222 2030 4252 1413

.7,214 16,321 33,535 S:a 10,980
1

10,382; 21,362 7098

2946 2719 5665 1831 .... 2416 23151 4731 1208

3342 3257 6599 1832 1840 1962 3802 1382

3765 3507 7272 1833 2105 203a 4135 1544

3590 3569 7159 1834 3019 2819 5838 1597

3556 3452 7008 1880 1780] 3660 1567

7,199
1

16,5041 33,70.-i S:a 11,260,
1

10,9061 22,166 7298

3648 3364 7012 1836 1958 18551 3813 1516

i3420 3282 6702 1837 2556 2491 5047 1429

3128 2966 6094 1838 2406 2262 4668 1134

2986 2998 5984 1839 2562 2556 5118 1302

OOÖO oo4U 4Uo7 1422

),684| 15,948| 32,632 S:a 1 1,507

1

11,226| 22,733 6803

1

1
»25,5

1

3175,7 6501, -2

Medium
af alla dessa 25 åren

1

2121,6
j
2057,0 4178,6 1458,7

d:o af INativitets-

öfverskottet . . . 1203,9 lll8,7 2322,6



F ö d d e. Döde.
Viijde

U1. q-
1

S:a.

par.

.

2742 2596 5338 ... År 1816 1684
1

1704 3388 1551

2535 2435 4970 1817 1971 1842:1 3813 1314

2712 2531 5243 1818 1999 1997
I

3996 1331

2639 2472 511

1

1819 2046 2020 4066
i

3927

1271

2674 2462 513f) 1320 2010
1

1917 132^'

13,302 12,496 25,798 8:;i 9710 9480 19,190
j

6793

2784 2742 5526 1821 1704 1717 3421 1350

2989 2874 586.i 1822 1892 1774 3666 1510

3043 3051 6094 1823 1719 1653 3372 1374

2952 2752 5704 1824 1837 1892 3729 1381

0193 2951 6144 1825 1725 1698 342.'. 1246

14,961 14,370,; 29,331 ..... S:a 8877 8734 17,611 6Ö0I

2933 -tUO 1 1826 1865 1695 3560 1204

2396 23.50 47 '^6 1827 1867 1843 3710 973

2974 •cOO J 1828 2047 1972 4019 1262

3265 3057 6322 1829 2456 2418 4874 1382

2844 2788 5632 ..... 1830 1937 1909| 3846 123^-

14,412 13,741 28,153 S:a 10,172 9837 20,009 6060

2396 2317 471,1 1831 2191 2126 4317 1112

2796 2658 5454 1832 20 14 1930 3974 120:

3201 2907 6108 1833 1932 1839 3771 1349

3052 2918 5970 1834 2138 1999 4137 130.^

_J748 _5630 1835 1677 16^^ ^33115 125'*!

14,327 13,548 27,8:5 ..... S:a 9982 9532 19,514 602!^

2838 2699 55 -i7 18.^6 1764 1692 34 5 (1 1155

2840 2644 5484 ..... 1837 2556 2599 5155 1280

2769 2633 5402 1838 2157 2154 4311 1125

2693 2543 5236 1839 2133 2141 4274 1307

2991 2824 5815 1840 1935 l'^87 38:2 1 330

14,131 13,343 27,474 S:a 10,545 10,473! 21,018 6ip:

1

2845,3
1
2699,9 5545,:)

Medium
af alla dessa 25 aren 1971,4 1922,2 3893,6 1286.6

d:o af Nativitet.s-

öfverskottet . . . 873,9 777,7 1651,6



Iiau.

ö (1 d e. D ö d c.
Vigde

S:a.

par.

a. m.
!

S:a.

2851 2541 53-J'-' ... Ar l8t6 1679 1 528 3207 1359

4 / . >o 1817 1745 16 J/ 3442 1111

2471 2432 /i n i j 1897 1848 3/45 1274

2558 CL or C!oz/b 2080 1985 4065 1219

2748 2528 5276 1820 18 13 1814 3647 1371

l.-},2i7 12,350 25,587 S-a 9234 8872
[

18,106 6334

oU/ / 28oy 5940 iy4y 1761
0~ 4 A
Oi lu

ol4o 3030 6178 1755 1642 3397" 1601

3033 6373 1589 1459 3048 1499

>u41 i.)yo i4Dy

3291 3196 6487 1825 .... 1598 1384 2982 1466

1 5,897 15,023'' 30,920 S-a 8487 7671 1 () 1 5J~i 7415

ouoU 2834 5864 -1 Q o/? 2056 1988 4044 1123

Z JO / 2491 5078 1827 1910 1879 378'. 1 132

o'Jlo 2897 5913 2048 Ivo / 3985 1.370

o+uy 3114 6523 ..... 1829 ZU-tJ 39341 1358

3006 2904 5910 . 1830 1774 1632 3406 1246

5,048 14,240 29,288 . S:a 9837 9321 19,1,58 6229

2540 2437 4977 . 1831 1919 1814 3733 1007

oUo/ 2816 5883 . 1832 1662 15 /O 3235 1.301

o41U 3285 6695 1833 15o:) 4 k KO14by 3014 1.327

3224 3195 6419 1834 JL / oo 3711 1498

3364 3196; 6560 1619 1597 3216 1320

5,605 14,929 30,534 S:a . . . . . 8678 8231 16,909 64 '3

oUoo 2939 6005 1836 1865 1797 3662 1292

2779 5782 1837 1997 1813 3^10 1122

2/uy 2535 5244 ..... 1838 1862 1732 3594 944

268 i 5547 1839 9,1') 1 ly . 4 .3995 1156

3078 30-1 6099 1840 1806 1636 _344V 1206

13,958
1
28,677 S:a 9551 8Q5'MOJ ),| 18,503 5720

j
Medium

2820,o|! 5800,?. af all a dessa 25 åren 1831 5 1721,9 3553,4 1286,0

D.o af Nativitots-

ö fverskottet . . . 1148,7 1098,1 2246,8

K. V. Akad. Handl. 7845. (Litt. D. 3)



Födde. Döde.
Vigde

IT)

.

TI S:a. CD

.

q- S:a.

par.

1787 1781 356ö ... År 1816 1232 12251 2457

»~
845

1743 1656 3399 1817 1357 1382 2739 834

1778 1704 3482 1818 1456 1372 2828 82^

1 /ou 10Ö4 o404 1819 1 rrJC) iDuy 833

J O.'.) Jou4 lo<:U 11 /U 1 IDU ö~Q
0/ c

8981
1

8629 17,610 ..... o. a 6608 6448, 13,056 4^1

2025 1906 3931 1821 1368 1364 2732 979

2080 2051 413! 1822 1192 1159 2351 990

2088 1989 4077 1823 1070 1033 2103 100:

1 •< Q 'i o 1851 O i\)o 1824 \ AQQlUoo yo4 89G

j
-c 154 't^o4 loxO i ni ^1 Ul .)

10,299 9917 20,216 o. a .... 5788 553.-;
1

1 11,321 4 ' '7:

1948 1937 3885 1826 1234 1120 2354 844

1924 1852 3776 1827 1189 1126 2315 872

2109 1955 4064 1828 ..... 1391 123.-! 2624 952

22o(J ..... 1829 JO ^4 2.5d5 86:

t C\PlZ
1vw looU -1 ' ) -3 1

j
l^OJ 1155

10,277
1

9878
1
20,155 ö.J 6369 5865 12,234 44J 1

1867 1728 3595 1831 1405 130.S 271.S 79:

2008 1867 3875 1832 1217 1259 2476 S2V'

2090 1962 4052 1833 1125 1085 2210 87 V

o •< no 1834 i ')0 ^
1 1 VM 2488 91;*

3994 lO.lJ i 1 oO 1U>
1

10,158 9387] 19,545 S:a 6226 o9U| . . . -

12,U)U 4J.)ri

' 1956 i9:>o| 3906 1836 1273 12151 2488 857

1943 i8(;9 381:' 1837 1492 1420 2912 87.^

1856 ih 10 366{i 1833 1545 1538 3U83 70 '>

196-1 178.si . 3752 1839 1542 13181 2e6'J 86

1

199.) 19 IVijl 3'.)l 2 1Ö4U 1 285 1 16(i| 2451 q-q

,>.»,||| 19,04*^ S:a 6(M-| 13,-94

1

197:, 1

1

1885.;9| 3863.0

I\l 1(1 i »m
ni la ilessa 25 aren

1

1285,1
1
1217,5! 2502,6

f Nativitet
öf\ erskottel . 692,0 668,4 1360,-



Födde. Döde.
Vigde

m. q- S:a. m. q- S:a.

par.

1535 1383 2918 ... År 1816 1118 1067 2185 852

1387 1373 2760 1817 1114 1^08 2222 702

1469 1318 2787 1818 1134 1063 2197 648

1324 1257! 2581 1819 1247 1126 2373 683

1361 1294' 2655 1820 1161 1217 2378 663

7076 6625 13,701 S:a 5/ /4 ^5581 11,355 3548

1354 1300 2654 1821 1306 1297 2603 702

1526 1451 2977 1822 1111 1024 2135 792

1483 1369 2852 1823 1025 992 2017 771

1396 1333 2729 1824 1001 894 1895 730

1 560 1474 3034 1825 ..... 934 880 1814 722

7319 6927 14,246 S:a 5377 5087 10,464 3717

1400 1368 2768 1826 1130 1039 "2169 663

1269 1192 2461 1827 1246 1246 2492 673

1360 1300 2660 1828 1357 1276 2633 766

1392 1310 2702 ..... 1829 1520 1492 3012 745

_1300 _13Q3 __2603 1122 1029 2151 751

6721 6473 13,194 S:a 6375 6082 12,457 3598

1260 1324 2584 1831 1237 1247' 2484 610

1318 1264 2582 1832 1035 1084 2119 708

1402 131,i 2715 1833 1006 991 1997 775

1390 1363 2753 1834 1224 1168 2392 733

1412 1375 2787 1835 971 970 1941 708

6782 6639 13,421 S:a 5473 5460 10,933 3534

1384

1344

1416

1232

2800

2576

1836

1837 .....

926

1357

993

1376

1919

2733

721

733

1292 1291 2583 1838 1323 1319 2642 609

1362 1296 2658 1839 1143 1165 2308 645

1314 1320 2634 1840 1002 1012 2014 651

6696 6555 13,251 S:a 5751 5865 11,616 3359

1383,7 1328,8 2712,5

Medium
af alla dessa 25 åren 1150,0 1123,0

1

2273,0 1 710,?

d:o af Nativilets-

öfverskottet .... 233,7 205,8 439,5



F ö d d e. Döde.
Vigde

S:a. m. rr S:a.

par.

2107 1853 3960 ... Ar 1816 1392 1210| 2602 1037

1648 1561 3'<!09 1817 1351 1410 2761 799

1724 1595 3319 1818 1474 1459 2933 965

1924 179: 372 S 1819 1411 1 4<:1 996

1894 1 741 3635 1 173 1 1 • ) ^ 1U32

9297 8547 1 7,844
c

.

ooul 6632] 13.433 4ö4y

2007 194(i 3953 1821 1362 1314 2676 1023

2052 1891 3943 18'.'2 1452 1334 2786 1083

2189 1970 4159 1823 1372 1266 263ö 1128

1996 1973 oV'OV' 1824 1198 1 101 1034

2188 1973 4l6l 1343 1 11 1
j

2454 lUö/

10,432 9753 20,185 6 2 618(i| 12,913 DO 0.0

2087 1987 4074 1826 1294 1246 2540 935

2041 1979 4020 1827 1281 1200 2481 999

2040 1938 3978 1409 1282 2691 1048

2166 2081 424/ .... .1829 1632 1551 3183 989

2046 1904 3950 I4l 5 1 ^ 1 J 905

10,380 9&S!) 20,2fi9 7031 6591 13,622 4926

1825 173 7 35(i2 1831 1448 I42i; 2868 83'^

1996 1791 3787 1832 1309 124> 2552 873

1940 1991 39 W 1833 1317 1 21

1

2528 1005

11';)!)
i ouoloöV/ 'iQ '( 'ioo44 1834 1497 142.

i

2920 1024

407 1 1 1 >S8 1 145 2 ^o.i 99'^

9761 9438 19,199 6759 6442 13,201 473!1

1964 1836 3800 18^6 1302 1293 2595 1000

1884 17 99 3()83 1837 1873 1760 3633 854

1726 1702 1695 1723 3418 76fi

17 J 2 166': 18. '.9 2582 2655 5237 93"2

1967 19(;.! 3931 1840 1 627 1560 3187 997

9253 8970 18,223 9079 8991 18,070 4540

1964,9 I8(>3,9 3S2S,8

'Medidin

al a Ila dessa 25 aieii 1455,9 1393,7 2849,6 976,7

d:.. al jNativitols-

509,0 470,2 979,2



^efiel9®rg;^ lian.

Födde. Döde.
Vigde

m. q- S:a. q-
1

par.

1319 2651
. . . Å r 1816 919 843 1762 764

1204 1170 2374
. 1817 814 794 1608 688

1253 1202 2455
. 1818 866 874 1740 760

1303 1254 2557 .1819 1055 985 2040 715

1354 1255 2609
. 1820 856 ___877 17^33 778

6446 6200 12,646
. S:a 4510 4373 8883 3705

1370 1323 2693
. 1821 956 946 1902 724

1346 1323 2669 1822 1008 915 1923 750

1431 1338 2;69 ..... 1823 844 789 16 53 781

1305 1312 2617 1824 803 695 1498 811

1506 1436 2942 1825 1033 924 1957 877

6958 673.1 13,690 . S;a 4644 4269 8913 3943

1551 1539 3090 , 1826 932 866, 1798 849

1428 1400 282,s .1827 856 722 1578 793

1451 1447 2898 .1828 960 91^; 1879 849

1489 1441 2930 1829 1008 945 1953 829

1517 1469 2986 1830 1019 991 2010 851

7436 7296 14,732 S:a 4775 4443| 9218 4171

1417 1325 2742 1831 930 918 1848 705

1336 1274 2610 183 2 ..... 1052 1054 2106 750

1447 1419 2866 .... 1833 963 922 1885 824

1467 1382 2849 980 948 1928 852

1540 149() 303(; 810 728 _1^538 _7g7

7207 6896 14,103 S:a 4735 4570 9335 3928

1340 1338 2678 1836 ..... 901 855 1756 733

1392 1307 2699 1837 1157 1193 2350 727

1332 1228 2560 1838 1009 957 1966 711

1360 1253 2613 1839 1231 1152 2383 799

1409 1359 2768 1840 952 971 1923 840

6S33 6485 13,318 5250 5128 10,378 3810

1395,2 1344.3
1

2739,5 af alla

Medium
dessa 25 åi ea 956,6 911,3

i

""^^

1
1867,9 782,3

d:o af Nativitets-

öfverskottet .... 438,6 433,0 871,6



Walter ]¥oi*i*laiid^ fjåu.

Född e. Död e. Vigde
par.

m. S:a. m. T 1^
1

S:a.

1114 1130 2244 ... År 1816 ..... 728 670 1398 576

1064 1095 2159 1817 726 669 1395 549

1079 lOöO 2139 1818 710 621 1331 552

1128 1037 2165 1819 866 843 1709 555

1097 1073 2170 1820 668 67^ 1344 626

5482
1

5305! 10,877 S:a 3698 3479 7177 2858

1140 1132 2272 1821 711 733 1444 602

1122 1014 2136 1822 846 742 1588 627

1239 1164 2403 1823 674 603 1277 633

1224 1153 2377 1824 756 615 1371 652

1302 1223 2525 ..... 1825 704 693 1397 631

6027 5686 11,713 3691 3386: 7077 3145

1366 1266 2632 1826 827 772 1599 658

1375 1374 2749 1827 669 660 1329 624

1332 1304 2636 1828 792 767 1559 635

1398 1348 2746 .... .1829 755 767 1522 665

1358 1302 2660 1830 926 850 1776 646

6829 6594 13.423 S:a 3969 3816 7785 3228

1294 1183 2477 1831 984 901 1885 48^

1213 1157 2370 1832 843 741 1584 517

1276 1242 2518 1833 916 848 1764 565

132: 1188 2515 1834 935 860 1795 604

1518 1364 2882 1835 678 659 1337 611

6628 6134| 12,762 S:a 4356 4009 8365 2785

1214 12671 2481 1836 729 776 1505 592

1255 1249 2504 1837 1011 1047 2058 612

1320 1171 2491 1838 903 889 1792 546

1179 1152 2331 1839 1026 997 2023 523

1113 10641 2177 1840 965 934 1899 565

6081 5903| 1
1 ,984 S:a 4634 4(i4 ^ 9277 2838

Medium
1241,9

1

1188,5| 2430,4 af alla dessa 25 aren 813,9 773,3 1587,2 594,2

d:o af Nativitets-

öfverskottet .... 428,0 415,2 843,2



Födde. Döde.
Vigde

ni.
1

ai. q-
il ^

par.

505 492 997 . . .År 1816 280 272 552 276

501 465 966 1817 290 249 539 215

446 44() 892 1818 251 244 495 259

515 476 991 1819 247 259 506 276

548
_

492 1040 _251_ 253
1

.504 322

2515 2371 1 4886 S:a 1319 1277 2596 1.348

593 550 1143 1821 315 286
1

601 292

466 446 912 1822 360 366 726 224

573 531 1104 1823 279 253 532 317

616

520

520 1136

991

1824

1825

265

_2il

251

227

516

1
474

321

282

2768 2518 5286 S:a 1466 1.383
1 2849 1436

562

616

581

559

607

538

585

559

628

521

1100

1201

1140

1187

112S

1826

1827

1828

1829

285

240

258

295

284

278

254

252

285

303

1

563

494

510

1
580

i
587

287

317

347

337

340

2925
1

28311 5756 S:a 1362 1372
1

1
2734 1628

577

541

507

535

1084

1076

1831

1832

348

307

294

298

1

642

605

303

244

511 489 1000 1833 299 288 587 258

538 523 1061 1834 277 264 541 272

639 593 1232 1835 269 259 528 302

2806
1

2647

1

5453 1500 1403
1

2903 1379

582 548 1130 1836 344 271
1

615 289

520 482 1002 1837 360 340 700 271

558 506 1064 1838 341 316 657 263

510 477 987 1839 384 372 756 249

273'+5-+ 4.j1 885 ont 306 611

2624 2444! 5068 S:a 17,34 1605 3339] 1.345

545,5 512,4 1057,9

Medium
af alla dessa 25 åren 295,2 281,6

1

576,8 j
285,4

d:o af Nativitets-

öfversliottct .... 250,3 230,8 481,1



W asterliottests Xain*

Fö a. le. D u d e.
Vigde

1
S:a.

par.

m. q.
' S:a. m. q.

686 669 1355 362 369 731 o— "

4 1 0

687 644 1331 357 347 i 704

779 687 1466 44ö 374
1

822

739 685 1424 408 398 806

822 758 1580 1320 418 346 764 321

3713 3443 71 S^i S-a . ... 1^9

1

loi4 387'7 1424

892 892 1784 386 386 772 O JO

849 792 1641 452 426 878 OOi

966 943 1909 408 358 766

865 906 1771 ..... 1824 470 420 890

988 921 1909 1825 483 454 9^: 4l4

, 4560 4454 9014 S:a 2199 2044 424 1855

1000 991 1991 lo2o 488 479 967 -tVJU

997 967 1964 455 424 879 4-iO

1075 999 2074 4 <n\2 429 404 833 oJ-.

1060 976 9Q 487 417 904 O Dy

1029 941 197 0 1330 537 449 9^(i j . )
-

5161 4b. 4, 10,035 S:a 239') 2 1 7.

i

45fV'^ 1910

980 897 187 7
4 o '>4
lo )1 521 477 998 ooo

865 851 1716 529 528 1057 27Q

974 92 J 1896 4 0^5 d04 5 1

1

101 - O-t-T

941 893 1834 1 834 577 503 1080 ol

,

903 802 1 / VJ.

)

1835 457" 41 397

4663 436 5

1

9028 S-a 2588 243('> 5024 l6~0

1022 98~ 2009 4 O 3/2 419 .^96 815 -J- Q

969 959 1928 4 a i~Ibi/ 561 485 1046 o . u

99 D 959 1954 Ib3b 603 562 1 l(i5 oo4

892 91

"

1809 1839 60 i 550 1153 .iol

911 84V) 1 76'v) 1840 497 5 1

3

101'i 34>

4\S9 4671 . . . S:a 26^3 250'

^

51 174:

IMedl nin 1

9)5.4 S72.3 1-87.- af alhi (t< ssa 25ari.n 4.39,7 914,1 34;,''

d:o af TXativitets-

i)fvi rsLoltet .... 441,0 432,6 873,6



Döde. V i ode
Par.

111.

365 383
1

748 283

439 421 860 274

407 364 771 288

388 373 761 302

450 450 900 286

2049
1

1991
1

1 4040 1433

392 352 744 324

402 347 749 259

396 381 777 325

398 394 792 320

410 378 788 298

1998 1852 3850 1526

437 409 846 332

492 438 930 332

554 579 1133 352

496 474 970 360

517 461 97;^ 329

2496
1

2361

1

4857! 1705

490 434 924 304

482 445 927 270

613 568 1181 282

471 493 964 2.56

419 451 870 327

2475 2391 4866 1439

446 473| 919 290

593 574 1167 254

523 575 1098 271

686 654 1.340 309

556 57o| 1126 286

2804 284(i| 5650 1410

472,9 457,6
1

930,5 .300,5

Född.

111.

1

S:a.

670 631 1301

640 64'i 1282

767 653 1430

708 6.y> 1340

701 69- 1398

3486 !
3265 6751

744 722 1466

747 679 1426

813 759 1572

741 703 1444

763 745 1508

3808 3608 7416

868 759 1627

825 809 1634

859 816 1675

866 833 1699

858 8^ 1738

4276 4097 8373

805 758 1563

791 800 1591

752 720 1472

781 745 1526

1078 1052 21.30

4207 4075| 8282

832 777

1

1609

745 725 1470

827 754 1581

734 708 1442

___771^ _ 89o| 1461

3909 3654

1

7563

787,4 748,o!| 1535,4

K. V. Akad, Handl

Ar 1816

,

. .1817

. .1818,

. . 1819

. . 1820

.

. . S:a ,

. .1821.

. .1822.

. . 1823 .

. .1824.

. . 1825.

. . S:a .

. . 1826

.

. . 1827 .

. . 1828

.

. .1829.

. . 1830 .

. . S:a .

. . 1831 .

. .1832.

. . 1833

.

. .1834.

. . 1835 .

. . S:a .

. . 1836 .

. . 1837

.

. .1838.

. . 1839 .

. . 1840

.

. . S:a .

Medium
af alla dessa 25 åren

d:o af Nativitets-

öfverstottet . .

1845.

314,5 290,4 604.9

(Litt. D. 4)



1 l§tOCl4UolfilBL^ §tacl

Födde. Döde.
Vigde
Par.

m. q- S:a. m. S:a.

... År 1816 4 '\4 ^ 98nRZOuO 754

1344

1272

1263

1130

1331

1271

1252

1081

2675

2543

2515

2211

1817

. 1818

1819

1820

1600

1720

1821

1906

1550

1547

1840

1828

3150

3267

3661

3734

581

603

560

509

6408 6346 12,75^ S:a 8540 8080 16,620 3007

1342

1393

1346

1347

4 4 QO

1309

1312

1346

1350

24/0

2651

2705

2692

2697

1821

1822

1823

1824

1825

loiu

1593

1544

1775

1622

1034,

1293

1269

1381

,

1380

'

2886

2813

3156

3002

608

697

763

711

732

6664 6509 13,173 S:a 8144 6677 14,821 3511

1305

1338

1234

1338

^ / 'ti

2539

2676

1826

1827 .....

1828 . .

2212

2431

4~!A 01/1^

1774

1864:

3936

4295

745

586

650

1216

1219

1249

1235

2465

2454

1829

1830

2555

2111

1851,

1590

4406

3701

626

652

6534 6341 12,875 11,339 8791 20,180 3259

1999

1275

1971

1232 2507

1831

1832 1621

1759

1427

ODl 1

3043

605

581

1400 1400 2800 1833 1681 1399 3080 664

1397 1304 2701 1834 3603 3374 6977 664

1405 1308 2713 1835 1459 1244 2703 763

6776 6515 13,291 S:a 10,216 9203 19^419 3277

1447 1344 2791 4 O/J '<

o+oo 701

1297 1224 2521 1837 2105 1728 3833 674

1377 1337 2714 1838 2443

1794

1918

1510

4361

3304

572

6071287 1279 2566 1839

1394 1359 2753 1840 1814 1505 3319 583

6802 6543 13,345 S:a 10,120 8183| 18,303 3137

1327,6 1290,1 2617,7
Medium

af alla dessa 25 åren 1936,4 1637,3 3573,7 647,6

d:o af Mortalitetens
609,0 347,a 956,2 . . , öfyerskott.



I hela Riket.

Fudde OiiKta Barn.

I SloclUolm. I äfrige SlSdirne. Pä Landsbyg.lea.

453

455

402

549

4C7

z
40S

410

419

938

858

817

2008

1930

3881

2902

3001

2948

2859

5979

5754

2169

=

231G 2392 4708 4273 10,559 9938 20,497 14,989

«

459

E

1049

460

558

i
892

1039

2280

2344 a™ 4498

3218

3344

3330

7180

6491

2:^7

1829

2402 2592 4925 12,057 11,532 23,589 17,021 16,545|| 33,566

i
1002

898

2 434

868

811

830

1902

1889 1847

4235

2783

5588 2382

2797

S:i 2419 4482 10,382 20,327 15.032

528

1

98G 440

501

93»

i 2096 i
3390

2632 2685

3116

1838

1S39

Medium

4661 16,004 14,376

M9

28*7

4ra

534

2753

3
1074

5600

»2
471

449

1013

995

4920

z
2587

E

10,730

E
4133

3352

3134

16,602

3007

3022

14,685

511,9 511,« 1023,! 458,4 2099,s 3185,9 2617,4

K. I'. Akad. Uandl. t845. (Lill. D. 5J







ilédiodele ^arn.

Aren Aren Aren
1816 1821 1826
med med med
1820. 1825. 1830.

2147,4 2532,0 2593,- . '^'^
" " Ikta d;

Åren
e

Aren
1831 1836
med med
1835. 1840.

f2476,6 2525,0

1 398,6 412,0

2875,2 2937,0

78,2

1 74,6 96,0

149,2 174,2

C 148,6 175,8

1 46,8 56,0

195,4 231,8

1-2253,4 2271,0

1 277,2 260,0

84,0 111,2 124,8 , .
.

,
Ikta d:

176,6 163,6 178,- , ,^ , j„ ^ oakta d;o

1886,8 2257,2 2289,4 , _ .., ^ ^oakta a:u

2530,6 2531,0 Summa.



MjUI. g.

nöiic.

Mciliuiu Medium M 1 1 Medium
i 1835.

r hela Hihl. —r:

—

"T^:^

—

c,. . II S:a. ...

Ii nls I
-1-

r
1

1 11 "'"'"'el' i'
-'

1

6064 8 13 446 6 ,.„„,

.

76.36.J 6"4= 8

o5l,o

Gin'a P^ncr 670S,?

»3-68
40W.O

10,0»,4 12,27.,.,

" -1 ..„„,_ 68
/ Alocklwhiis &t^d.

0 0 ,c,,. 363,8 1-3- 365,a

3?!'"

T-

8

394.0

1 8

l\\EnkllMnrThEiiko.- r a

»r>.iiiKii<.-tc>i

i hela Rika.

I Januarli mäiiaa

170SO 1616 a ,«0..|| 3863.. 3660,6

wiea
J6ji.,. 5320:.

3*"8
6 00*

„,. 30
3244:° 32°'

a

6496:6

6912:a

8

5S67.6
3 4 0

3510:' 3402:0

Mojl'
1 °o 4b76,S

i

'

'

v 1

5161 :1

r\
2321,8

2*1'
'

Aiu^i^^^

Decenlber

1 3 8 4000,0
..ilVo Js^i'"

1°
MSS.a

'
18 5S94.6

Än döde fuudne iälalUdc Polilic-lil i SlocMiolra, liU dilJ.-

mSnadci osäkra •) .231

/ Slockholms Siad.

26" 0 "'1
23i:l 149:S

i J

I3l1

133:1

ml
Ajf"

JuJii

30a B

5I,S .Ulf

ikå

1184

»Sin

238,1

^"E;,.
160.0

1S.3.S

Oclober
102.8 230,8

ISl.o









IMI. I.

Saiiiiiianilrag, som vlsnr S4n(s-1'ci-kets Årliga Ctgllter I ocli fur Kougl.
Taltcll-Coiiiiuissioiieii iiiirtcr ucdaii iiiiiiräkiiaile 43 är.

Allöninsi-i,

Ti Z 1,.

/ enlighet »ml Je i mtler fast-

ställde tirliga Slatcnie.

i, ,802

drä',

SI nr»

bc.l'

300

300

- — 20O - - 50 - — 400 _ - 995 -

50 m _ _ 1075

300

300

-
—
-
-

200

200

-
-
-
- 50

-
-

-
-

4S0

430 : : !o75

—
—
-
-

ISOS 300

45

50 430 - - 1075

200 50 430 - - 1075

200 _ _ 4.; _ _ 480 1025 - -
ISll

1S12

293

293

16 -
-

1025

1025

z : 266 60 : : :
298

400 - — 266 SI — _ - 293 - -
1316 - - _ -

CS2 481
-_

IB

603 -
"o

-
H

I772 -
: -_ :
- 514 - I;° -

440

- -
1646

-

- 395 - 90 - — _ -
480

4«0

_
-

-
- 1525

ii

36 -

55'J - 395 2. -
93

90

_ -
E

-

1B26 559 — 395 - _ 480 _ _ 36

117

_
480

1S28 579 - 409

395

18 - _ _ _ _ 1562 24

laio 590 JO

-
- 417

-
-

90

101

_
_
-
— 430 _ 1582

1652

1827

M

1832 — 509 - 115 - 430 _ __

1334 90 480 _ _ 1525

5 460 _ 1599

I83G z : : 430

_
_ _ 1578

480

IS.» 480 _ _ 1to5

697 - 491 _ : I I 480

9ä - 480

z 1623

432

Lr,„er,u inbeeriprn SfnnnemSlsn j 20

44 30 _ _ - -

22,354 - I5,!)49 - 3027 _ 400 - 62,323 2.

10» - }- - -

- - - - - — - 175, - - -

: :::::: -

50





Melhodisk öfversigt af Idislande

djuren , Linnés Pecora

;

af

CARL J. SUlVDEVALL,
Slut från v. A. Han dl. 1844.

(TiJI Akademien inlemnad den I Febr. 184Ö).

(Fa in, 5, A D I i 1 o p i 11 a ; coiilinuatlo).

26. ANTILOPE Pall. pars.

Uiiguloe lolce compressae. Pili tenues, dept essi,

sulcati. Rhiiiariutn obsoletum. Cauda mediocris.

Genus veteri orbi proprium, qiiod, ut genera

nimia, paj iim definita, evitemas, hoc sensu latiore

conservamus. Si vero dividitur, 6 genera, neque
pauciora, inde oriunLur^ lum enim n:o 1—7 Ga-
zellae dicanlur et nro 8— 12 totidem genera sepa-

rata consliluant necesse est. — Omnes sunt cam-
pestres, gregarij», veloces, miles, pulchrae, staturå

ovillå, sed tumör quidani nasi , in Ant. Saiga et

Hodgsonii maxiine, etsi diverso modo, evolutus,

his vero minime pecnliaiis, vultum plerisqne mi-

nus placidurn reddit. Doisum allitudine aequalis est.

l:mo Gazellae Blainv., pars. (Typicae).

Sinus sebacei ante oculos, curvati. Auresanutas, lon-

gae: diraidium caput excednnt. Cauda mediocris, flocco

apicis parvo. Ungiilae altae; UKg. spuriae parvae, obtusae.

Cornua maris valde anniilala, plerumque eximie lyrata;

K. V. A ka cl. Handl. 1845, Il H. 23
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curvatus. Corniia Jemince tenuiora (diam. circiter

15—20 mm.), vix breviora, quam ma ris; plei-iimque

subloevia, subrecta, apice vaiio modo inflexa; inter-

dum annulata et cornibus maris fere similia.— Sennaar
(Mus. Stockh. 9), A^ibia, Egyptus, Arab. Petraea

(M. Francof. Berol. Paris). — A. Dorcas Licht. Dar-
stell. tab. 5. Saepe, ut egregie observavit Licht£>stein,

in monumentis Egypti picta, colore laete fulvo agno-
scenda. Hinc, si distincta species haberetur, nomen
ab eo propositum accipiendum.

^ (A. Kevella Pall. sec. BufF.) — fuscior, vilta lale-

rali sub-nigricante, oculari fusca; digitorum stria po-
stica nigra; scopoe fuscoe. Cornua maris majora, sat

compressa, fortius arcuata, in adulto 20 ad 23-annu-
lata, apice brevi, valde inflexo; ye/7zmcp tenuiora, sub-
laevia. (Aures brevioi'es apparent, sed incertiim videtur

an siccatione factum sit).

*) Macula nasi nigricante. Cornua maris validiora;

diameter baseos, inter annulos, usque ad 35 millim.

— Marocco (Mus. Stockh.). — Hic est Bcffoxii Re-
velj e Senegalia.

**) IMacula nasi nulla. Cornua paullo tenuiora; dia-

meter baseo^, cum annulis 32 millim. — Barbaria

(öMus Stockh. Paris). Feminam hujus varietatis non
vidi, eam vero a '''Corijie"^ BufF. non multum dif-

ft^rre verisimile est. Conf. supra: Jnt. Icevipes.

y (A. dorcas Pall. sec. Gazelle BufT. et Barbary Ant.

Penn. Synops. p. 33. c. fig. in tituio) — fuscescens, la-

teiibus glaucescens, vitta laterali sub-castanea, oculari

fulva fuscaque. Digitorum iinea postica nigra. Scopae

fuscae. Jugulum albidum. Cornua maris valida, sub-
terelia, minus curvata, apice brevi, sub-anli orsura

,

nec multum, curvato; fere ut A. l;£vipedis formata,

sed annulis aliquaoium pluribus. Femince tenuioia,

varie formata.

*) Dilutior, macula nasi nulia. (o^, ?, jun, Mus. Paris).

Palria.? —
**) Fuscior, macula nasi nigricante. — Algier (Mus.

Paris c^?). Gazelle ButF. Kevel gris Fr. Cuv.

Mammif. Vol. 3 et 4. — ^Jut. Cuvieri O^ilbv, Z.

Proc. 1840 p. 35.

(J (A. arabica Ehr. Licht.). Colore priori simillima,

sed jugulum colore corporis linctum et scopae palle-

scentes. ^'asus supcrne fuscus. Praeterea diflfert sta-
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tura raajore et cornibus minus ciirvatis, apice longo,

laevi, leviter antrorsura flexo. — Arabia (Mus. Beiol.

Vivam, cf^ ?, Amstelodnmi 1841 vidi),

e (A. Bennetti Sykes, Z. Pr. 1831 p. 104) — fulva,

vitta laterali obsoleta, digitis postice albidis; scopis

nigricantibus. Cornua fere prioris: apice longo (f to-

tius cornus), leviter curvato; feminae sublaevia, sub-
recta, ut in var. a (Tsidis)' cui siinillinia est colore et

magnitudine. — Habitat in locis editis peninsuloe In-

dicae. — Feminain, naso immaculato, e Cliandernagor

Indiae allätarn, Parisiis vidi. Marem, maculå nasi ni-

grå, descripsit Sykes 1. c. Specimen e Museo Britan-

nico in litteris benevole descripsit dar. J. E. Gray.
Linea ante oculos fuiva, ul in var. or, neque nigra.

Obs. ^nt. cora Ham. Smith, Griff. V, 333, ex Arabia
orientali, buic peraffinis apparet, sed piclura faciei ni-

gra pauUum difFerre videtiir. Multo minor et lastius fulva

esse videtur quam A. arabica Ehr.

5. y4. leptoceros Fr. Guv. Mammif. IV, — cornibus fitri-

usque sexus longis, subrectis, parallells. Forma, pi-

ctuia, color et magnitudo A. dorcadis, inter cujus va-

rietates melius forsan enumeraretur. — Sennaar. (JVon

vidi).

6. A. subg^ulturosa Giild. Licbl. Grisea, vilta laterali dorso

concolore, supralaterali pallida; auriculis dimidiam
capitis longitudinem vix excedentibus — Armenia,
Peisia septemtr. , Taitaria. Dorcadi simillima, et pro

ejus forma soptemlrionali habenda. DifFert, praeter no-
tas supra relatas, pilis longioribus, densioribus, quod
praesertim in auriculis apparet; magnitudine paullo

majore, picturå alba latius extensa, jugulo quoque albo,

feminå denique ecorni. Scopae fuscie.

2:o Rad ii generis;
minus sibi invicem, quam Gazellis affines, vix ulla dia-

gnosi communi describi possunt. Omnes igitur, praeter

A. guttiu-osam, si a prioribus generice separantur, in di-

versa subgenera abituri, quorum nomina propria infra

addidiraus. Naturae vero maxime congruura videtur si

omnes ut species bujus generis, forma ut patriå aberran-

tes, habeantur. Undiqne enim patriam Gazellarum am-
biunt, easque in Europa, Asia orientali, montibus Tndiae

et Africa meridionali repiaesentant, nec mullum ab earum
forma ra dilferunt.
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7. A. ^utturosa Pall. gi'iseo-ful vescens
,

regione anuli et

supra-caudali caiidaque brevissima albis. Scopae nullae;

aures acntae, breves ^vix excedunt | capiti.s^ — E Mon-
golia et Manschuiia. Major: allitudo doisi 2| pedum.
(8CHJ m.m.}. Caput pro corpore paullo majus et cras-

sius, quara in praecedentibus. Sinus sebacei rainuti.

Mas lai-ynge gibbo et sacculo moschifero insignis. Cor-
Eua maris fusca vel cineiea, feie iit A. dorcadia for-

mala, alte annulata, sed tenuiora, capite breviora,

coDipressa, apice laevi, brevi, bi-pollicari, non multum
curvato: feminae nulla. Hcec, etsi auribus candåque
brevibas et lar^^nge mai-is gibbo a prioribus ditferre

videretiir, ab iis tnriien generice distingui nequif. Formaj
inter A. sii bgii ti ii rosam et A. tartai icam intermedia,

banc cnni sp. prioribiis egregie connectit. Caput, pe-

des,' pili et cet. omoino priorum. ]Mits. Stockh. —
Conf. Descriptionem bonaiu Pallasii: Spicil. XII, p.

45. Icon, ibd. tab. 2 [et eadem in opere Scbrebeii]

bonaj sed rostro niinis crasso).

8. J. tatarica L. : A. saiga PaU. naso tumido, liiiea fa-

ciali convexa. nanbus arcte approximalis. — Ani-iculae

breviores quam ^ capitis, obtusa?. Color fulvescen.Sj

ventre et reg. anali [non supra caudan)] albis. Scopae

corpori concolores. Sinus sebacei minuti. Lngulaedor-
cadis. Coi noa mai is^ flavescenlia

,
annulata, irreguia-

riter 5ub-]vrata: feminoe nulla. Ma»n. fere Dam«.

—

''E Polonia ad Allai et Irtln" ;Pall.\ ''Usque in Mol-
daviam et Vabichiam ac Hungariam dispersa ^Forst.

Descr. p. 391\ "Ingentes greges, usque 10,('M.H) simul

pascuntur ' ibd}. Hodie minus frequens videlur. For-
ma borealis, a Gazellis propriis per Caucasum separata.

(i\lu5. Berol. Francof. ?\ — Genus Coliis Wagn,

9. A. cervicapra Pall. ungulis acutis; ung. spuriis maju-
sculis, subcervinis. Sinus sebacei magni. Aures acutae,

long. dimidio capiti ajquales. Scopae fuscas. — Rufo-
fnscescens sublus alba. Facies corpori concoior, or-

bita alba, vitlis ante oculos nullis. Junior paliidior

viltå supra-laterali albida. Cornua maris longa, spi-

rali-flexuosa, divero^entia, valde annulata; feuiinse nulla.

— India (Mns. Francof. Paris. Lugdun.\ — Typus
generis Antilopes Pall.; TA n ti löpe Bulf.

10. A. Ilodc^soni Abid: ^Yagner, Suppl. p. 420. — ' Escbi-
sticolore fulviila, tumöre molli utrimque supra nares."
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"Sinus sebacei desunt." "Cornua Maris longissima,

compressa, leviter lyrata, 15— 20 annulala, apice loevia
;

femince niilla" et cet. — In campis alpinis Tibetanis.

—

Genus Pantholops Hodgs. Wagn., Gazellis praesertim

affinis videtnr. (Non vidi. Conf. Hodgson Z. Pr. 1834

p. 80). Velins, leste cl. J. E. Gbay, in litteris, densa,

elastica, ut in Ove Fera. Icon Abelii, quam benevole com-
municavit ci. Hartlaub, pracbet aures !)rcves (| capts);

caudam aeqvaiem f capitis; staUiiam fere caprinara.

11. j4. euchore Först. Spanm. Liclit. — dorso posteriore

albo, plicis cutaneis tecJo. — Anres acufse, f capitis

excedenles; sin. sebacei parvi; scopae nullae. Rufa,
subtus alba, vitta lalerali fusca; caput album; in ju-

niore et fen)ina fröns et linea per oculos, ad nasum
dueta, rufoe. Ungulae acutiores, postice minus promi-
nulge, quam dorcadis. Cornna iitriusque sexus fortius

flexa, apice teniora. Altitudo dorsi pedum. — In

Africa meridionali viilgaris, per gieges numerosissi-

mos vaga lur, Dorcadem ibi lepraesentans; quare, si

generice distincta haberelur, Jntidorcas appellari pos-

set. [AvTif p»f), in loco; et //oQnag)-

12. ^. melampus Licht. scopa inträ medium metatarsum,
externa, nigra; carpi nulla. Sinus sebacei ungulaeque

spuriae desunt. — Fulva macula supra ang. ant. ocuii,

ventre, gula labiisque albis. Slria doisi postremi cau-
dasque, striaque utrimque ad anum nigrae. Lateia cor-

poris dilutius fulva, limite distincto. Auriculae dimi-

dio capite longiores, apice nigrae. Ungulae acutae, mi-
nores, postice corneo-cinctae, minus prominulag. Gor-
nua maris longa, valida, bis valde curvata, annulis

multis, irregularibus, valde prominulis; extus veiolaevia;

femina nulla. — Animal elegantissimum , Gervo non
multo minus; A I tit. dorsi fere 3i pedum. Africae me-
ridionalis incola, loca montosa et sylvatica amat, neque,

ut praecedentes, in campis vagalur. Etiam forma a

prioribus magis discedit. Potius igitur quam praece-

dentes genei ice distinguitur, ydepyceros appellari po-
test; {AmvxeQCog, alta cornua gerens). — Mus. Stockh.
Berol. Paris.

27. DICRANOCERAS Ham. Sm. Mazama O-o
Pil! crassi, spongioso-celluiosi (Cervini).

Ungulae aciilte, postice clilalalae. Cauda brevis.

Sinus lacryiJiales, Rhinarium et Ung. spuria? desunt.
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Solum est aiiimal Americae, quod Antelopi-

num clici possit; ceite Gazellis affine structurå

pedum capitisque, habitu corporis iiuloleque cara-

peslii. Sed eliam Capras, latitudine fronlis situ-

que cornuura, lefert. Pilos ut in Ovibiis feris

formalos liabet. Hac autem re, et forma singulari,

uiiiramosa, cornuum, Cervos quoque refert.

1. D. furcifer Ham. Sm., Wagn. Suppl. — Ex America
boreali interiore et occid. circa 50° lat. — Magnitndo
Damae. Anres acutse, 1o"ö* I capitis aequantes. Grisens,

plagå anali, siipra caudam extensa, pectoie jugulique

macula media et fascia superioie aibis. Juba cervicis

brevis, fusca. Cornna maris in orbita sita, erecta, apice

retro-hamata, antice rnmulo brevi, jato, aciito ai mata;

ferainae niilla. (Mus. Francof. O^?; Liigdun. Richards,

fn. bor. Amer. I, 261). — Dier. palmata Ham. Sm.
est nomen pro cornu, ramulo late explanato instriicto,

formatum, quod vero cornu animalis veteris hujus

speciei fuisse, agnovit Richardson.

Fani. 6. Ga pr in a.

Ungulce spuriae magnee, globoso-tumidte. Ungul^e

ordinarioe altae, compressae. Labrum sulcatum.

Aiiimalia montana ve! alpino-campestria, gre-

garla, balanlia, metlia^ magniludinis. Älares pro

mole adiDodum fortes et rol^usti, cornibus sa^pe

ponderosissimis , ciirvalis armati. Femiiice giaci-

lioies, anlilopiiife, cornulae, piaeter Oreotragum.
Ca])Ul sal simile capiti pra^cedeiil ium ; differt vero

fronie midto laliore. Ungula^ magiice, digilis cras-

siores; poslice sat aUa\ iiec, ut priorum , ibi de-

press^. (Conf. fig. 15—18 in Vet. Ac. H. 1844
lab. 14). IJ^fig. spuriae explicalione solea?, luiic

tamiliai peculiari, insigniter tumida?. Scopa? nullae.

Cauda plerisque brovissima. ÄJammä* 2 vel 4.
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28. OVIS Lina. < TEgoceros Pall. Wagii.

Rhinarium nullum. Fröns deciivis, plana.

Nasus elongatus, convexo-arcuatus.

Ungulae acut(3e, acute marginatce; poslice humili-

ores, laliores, corneo-cincfae.

Habitus faciei nonnihil alius, quam in Capris;

sc. rost rum lungius, paullim) rleflexo-curv atum

,

indeque ossa nasi convexa et linea menli concavo-

curvata. Rostri apex in utroque genere depressus.

Nares fere longitudinales , limbo angiiste nudiu-

sculo, non vero coiiaceo. Sinus lacrjm. par vi vel

nulli. GlanduJas interdigilales adsunt. Cauda bre-

vissima, prjsler sp. doniesLicam. Mammae 2. Vellus,

in feris, pilis crassis, undatis, cerviiiis conslat;

in doniesticis bi perduntnr, lana vero miro modo
augetur. Menlum (semper?) imberbe. Corniia,

plerumque in utroque sexu, trigona, diametro ma-
xirao transversim posito; mox a fionte in circu-

lum flectuntur, cujus diameter minor est, quam
longitudo capitis. — Ovium species, incolas alpium

totius orbis septemtrionalis , sed maxima parte

imperfecte cognitas, tantum uominibus enumero.

(Conf. Wagner, Suppl. et Vet. Ac. Zool Irsb. 1842

p. 130).

a) Sinus lacr. evidentes; Gornua retror-

sum directa.

1. O. aries L. ^goc. ovis Pall. Wagn. — Cauda elongata,

(corpus lanalum). — In statu fero ignota. Gornuum
apices vel extrorsum, vel introisiini flexi.

O. guineensis L. forsan ex alia stirpe africana orta?

saepe enim pedibus altis, naso fortius curvato, cauda
longa, corpore pilis tenuibus, rectis, duris, (nitide

rufis) tecto, agnoscunUir Oves ex Africa allatae; qua-
runi vi vas aliquot, maxime robustas, nomine "Mouflon
de Senegal" appellatas, Paiisiis vidi.

2. O. ar^ali Pall. Gauda brevissima; cornuum apicibus

extiorsum directis angulisque anticis subaeque piomi-
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nuiis. — Omnes Oves alpium septemtrionaiium , ani-

inalia magna et valida, dum melius cognoscantur, pro

vaiietatibus uniiis speciei enumerandae videntur;

O. Po! i i Blylh. — Asia centralis. Tantimi cornibus
elongatis cognita.

O. ar ga Ii Pail. — Altai.

O. nivicola Esch. — Kamtschalka.
O. montana GeortV.— Amer. sept. int. -Rocky mount.).

O. c a I i fo 1" n i a n a Doi igl. — Cal i fornia.

3. O. musimon Schreb. Cauda brevissima; cornunm api-

cibus introrsum directis, anguloqiie externo rotundato,

minus prominulo. Aures cequant long, ^capitis. — Al-
pes meridionales Europce et adjacentes Asiae inhabi-

tant hujus fornna varietates, quae vix ut species d'-

stinctae considerandae videnlur.

O. musimon auct. — Sardinia, Corsica.

O. cyprius Bias. O. ophion Blyth. — Cyprus. (Conf.

Capram aramonern in App. II:da , de Pecoribus
Linnaei).

O. oriental is Gm. O. Gmelini Blyth. — Arnienia.

O. Vig ne i Blyth. — Khorasan.

|5) Sinus lacrymales? Cnuda? Cornua ad lateia

dii-ecla, apice retro-spectante.-

4. O. nahoor Hodgs. — Tibet; Himalaya.

5. O. biirrhel Blyth. — Himalayoe regio nivalis.

(? O. cylindricornis Blyth, e Gaucaso, conf. Capram cau-

casicam).

y) Sin. iacryra. nulli. Cauda paullo

iongior. Coi nua apice divergentia {Aniinotragus Blyth).

7. O. tra^elaphus Cuv. — Abyssinioe, Nubiai, Barbariae

rupes. Ossa nasi subrecta. Animal iuter Oves et Ca-
pras medium.

Obs. Ovis ixalon Blyth, Ixalon probatum Ogilby, e Chili,

nec non O. sculptoruni Blyth, ut aiiimaiia adhuc in-

cognita, e synopsi excludenda.

29. CAPRA L. <iEooceros Pall.

Rhinarii inler nares rudinienttim. Fröns declivis,

convexa. Ossa nasi bieviora recta. Ungiilns tolae

compressa:, iiitus non, postice vix nisi paullo hu-
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miliores, apice obtuso-trilse, soleå convexa, elaslica

(pul vilhUa).

In Capris propriis (subdiv. a.—
g)

pili planati,

sulcati et tluri sunt. Froiis älta, ante oculos iiii-

pressa. Nares, ut Ovis, sat approximatse, sed raa-

cnla interslitii cum pai te lirnbi imda, plus minus
clistincte coriacea ; quod vero iii masculis et se-

nioribus evideiUius appaiet. Sinus lacrjmales et

Glanduice interdigitales desuut. Pedes aiilici in

carpis curvali, ad flexiouem proni. Ungulae in

latere interno nou minus altae, quam in exleino,

quod Capiis pecuHare est. Odor bircinus nota

est bujus geneiis vix minus propiia. Cauda bre-

vissima. Mammae 2. — Cornua in utioque sexu

adsunt, adscendentia , minus curvata (sc. partes

sunt curvaturae, cujus diameter est longitudine ca-

pitis major); sectio baseos subovalis, diametro ma-
jore longitudinali , retrorsum vero a pari diver-

gente. In Capris vei is prope latera fiontis exeunt.

Mares p!erique cornua, pro mole corporis, in classe

Mammalium, maxima gerunt. Distributio geogra-

pbica eadem quae Ovium; neque minus, quam Oves,

in ter se similes sunt Caprae.

a) Aures dense pilosce. Cornua maris niaxima

,

cochleato-curvata y antice planata, tuheribus tiansversis

nodosa; basi crassissima ; liinc conice atteniiata; apice

acuta et valde con vergetitia ; femiiiae parva. (Pili occipi-

tis in sp. l:ma similes pilis corporis, sed paiillum vorti-

cosi). Inhabitant alpes hmniliores ad låtit. 42 — 44° bor.

1. C. pyrenaica Brncb et Scbinlz, facle antice nigra, la-

teribus pallida; cornibus intns planalis, carina postica

(in mare) valde proiijinula. Aures acutae, |- capitis

aequantes,

Magnitudo G. ibicis. Color subful vescens, fuscogri-

seus, clarior, pictura definitiore, qiiam in affinibus.

Maris peclus, scapiila, vitta lateralis el femoralis an-

tica nigricantia. Pedes, ut in C. ibice et plerisque,

nigri , vittå postica alba. Caput lateribiis totis palli-
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dis, facie tota antica ciim vertice el oecipite nigra.

Baiba minor, dependens. Cornua niagna, basi paral-

lela, dein valde divergentia, tandem retiorsum inflexa

et corjvergenlia ; intiis planala, vel paulliim concava,
carinis 2, antica et postica, prorainulis, non vero in-

flexis. Carina anlerior obtiisa, min»is prorainens; po-
sterior, in mare, subaciita et valde prominula. Hinc
sectio cornus, infra medium sumta, minime trigona, sed

rotundato-subqvadrata
,
angiilo interiore-postico valde

prodiicto, acLito; apicem versus hoec carina evanescit.

Siiperficies antica nodis fere 14(10—22 sec. Schintz)
armata, qnorum 2 in singuiis anni accrementis siti:

jpse vero apex laevis, siibleres et subaciitus. Cornu
praetej* flexnras ita tortnm , ut siipeificies anfica pone
medium exteriör fiafc, et caiina inferior sursum fere

speclet; longitiiduie, secundnm cnrvatiiras, bipedale

(ÖOO mm.) vel longiii^; crassitie baseos non cedit cornii

ibicis, sed pone medium angustius evadit.

Femina similis mari, sed minor, imberbis, caret pi-

cturå nigra pectoris et scapuiae; pedes latius albi, ma-
cula etiam in digitis alba, ideoque fere ut in C. beden

picti. Cornua capite brevioi-a, hand nodosa, minns,
sed iisdem fere cnrvaturis ac in mai e, flt-xa; non torta ;

carinis 2 interioribus asqualiler prominulis. — Speci-

mina Musei Stockholmiensis
, (cf^ el e Pyrenjeis

prope Bagneres orta, a cl. Edm. de Selys Loxgcha.mps

accepimus. Ea quoque, qnce curå cl. Bruchu Mogun-
tiis adsunt, vidimus. — (Conf. App. 2, de Capra ihict

Linnaei XII).

C. caucasica Gidd. Wagn.; .E-joceros ammon Pall. —
Pedes (etiam feminae) fere loti nigri. Cornua postice

rotnndata, nec carinata.

Praecipuam hujus Caprae notionem Guldenst.edtio

debemus, qui descriptionem bonam et exlensam reli-

quit cum figura feminae et capitis mai is. Qnas figuras,

c scbednlis dcfuncfi auctoi-is edidit Pallas in Act. Pe-
Irop. 1779, n p. 273, lab. 17 a el h. — Icones Schi e-

ber i, vol. V" lab. 281 B, eaedem sunt, et omnia quce

dixenmt Scbreber, Pallas aliisqne, ex eo(lem fonte

liausfa videntur. [Fnter icones ad Zoograpliiam Pallasii

adest fignra maris (in fasc. l:mo, tab. a(i pag. 229),

ex ambabiis Giildenstiedtinnis adultrrata : corpori enira

feminas appositum est caput maris].

Altera
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Ältera figura, in iisdem iconibus edita (fasc. 2 tab.

ad p, 224—230, fig. 6), cornu maris exhibens, origi-

naria videtur et bene cum descriptione congruit; cornua

vero in icone Guldenstaedtii a descriptione omnino dif-

ferun t.

Praeter haec Keyserling et Blasius (Wirbeltb.

EuTOpas p. 28) cornua naaris, ut videtur e natura de-

scribunt,— et Nordmann, in Itin, Demidoffi, Vol. 3

p. 58, confirmat, Gapram caucasicam haud raro inveniri.

jEgoceros Vallasii^ Ro u i 1 1 i e r, Bnll. de Moscou 1841

p. 110, — Wagn. SuppL 497, sine dubio idem est ani-

mal, quod Ovi sat simiie dicitur. — Etiam Ovis cy-
lindricornis Blythii ab hac sp. non difFerre mihi videtur.

G. caucasica praesertira aftinis videtur G. pyrenaicae.

Cornua maris fere eodem modo flexa: valde diver-

gentia, retrorsum curvata, apice valde inlrorsum flexa,

partem lineae cociileatae formantia (in figura Pallasiana

eiiam torta apparent). Diflferunl autem sectione trans-

versali subovata, carinå poslica nulla, anticis duabus,
obsolelis, quaruna interiör aculior, ut in G. ibice. Tu-
bera laleris anterioris leviora, 2 et 2 in singulis anni

accreiwenlis approximata, alterno minore (Keys. et BI.l.

— Mas barbatus, facie fuscus; (pi*aeterea, secundum
descr. cit. Rouillierii, coloie rufescensj.

Femina imberbis. Gornua ejus capite breviora

(5-polIicaria), tereti-compressa, sub-trigona, latere in-

lerno latiore, phjnato, rugoso; apice laevia, obtusa.

Golor ut in G. pyrenaica, inlensior, fulvescens ventre

anoque albis, fusco-cinctis; difFert vero pedibus, etiam

feminae, nigris, ut in ibice, vitta postica tantum parva,

albida. Linea spinaiis dorsi fusca.

Aures (sec. mensuras et icones Giildenstasdtianas),

iitriusque sexus, forma et magnitudine similes auribns

prioris vel G. hirci. Magnitudo ingens: "Femina in

lumbis 33 poll. Paris, alta" (Giild.). ;
quod ta men ni-

mium videtur. — Habitat in summis Gaucasi jugis,

incolis bene cognita et nomine Tur appellata (Pall.

Rouill.),

Aures deiise villosce, Cornua maris maxima^ fere
in uno piano curvata/ anlice late planataj — (plerumque
nodosa); basi crassissima, apicem versus compressa, lata,

Feminae parva. Pili occipitis densissimi, breves, tenues,

K. V. Akad. Handl. 7845, II H. 24
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valde vorticosi [glandulas forsan obtegeotes].— InhabitaDt

alpes maximas, centrales, Europae et Asiae, ultra 45^ lat:s.

3. C. ihex L. auriculis acutis, parvis: qiiartam capitis

partem aequantibus.

Color griseofusceseens, raagis uniformis quam in af-

finibus; pictnra laterum vix uUa, nisi vitta iofra la-

teralis. parva, fusca. Facies fnsca (in ? grisescens .

ad os et pone oculos pallescens; linea spinalis non di-

stincta. Cervix maris pilis longioribus
,

sub-crispis,

hieme albidis vel pallidis vestita. Pili corporis aestate

breves, Iseves; hieme longi, cincinnati. Pedes oigri,

vittå posiica alba, quae tarnen, in mare seniore, saepe

deest. Pili menti in raare elongati, adpressi, nec bar-

barn formantes. Cornua maris adulti bipedalia, in

uno piano, minus, fere ad \ circuli, curvata, minime
torta. Sectio baseos fere qvadrata angulis posticis ro-

tundatis, cariiiå interiore-antiea introrsum paullulura

promiiiula. Cornua antice tuberibus 14— 22, maxime
variabilibus jnterdum obsoletis; 3Ius. Fraocof.) ar-

mata; apice cnmpressa, in seniore trita, indeqiie ob-
tusa, sed in juvene subacnta. Cornua femiuse capite

breviora. 6 polticaiia, subteretia, carinå antica acuta.

introrsum inflexa, rugis serrata. — Specimina multa

ex alpibus Helvetioe, in museis desrripsi. se. in Stock-

holmiensi 3 mares; Hafniae, Francofurtbi , e\

alp. pedemontanis ;
Lugduni, e Tyrolia: Basiles.

O^?; Strasburgi, o^?; Moguntiae, c^.

^ (var. Sarda) a desci. C. ibicis alpinae diflfert barbå ma-
ris brevi, ad latera prolixa, densa, in formara rotunda-

tam quasi detonsa, pilis basi retrorsum adpressis, dein

perpendiculariler curvatis, compo^ita. Pr^terea cor-

nua paullo longiora et fortius ^sed in eodem piano

curvata, latere postico , etiam baseos, evidenter com-
pres^o-rotundata , sed tamen baud Irigona dicenda;

apice, ut ibicis, compressa et lata. Regio scapulari-;

et infra lateralis paullo nigrior. In ceteris descriptio

niipei dala C. ibicis cum hoc congruit; aures ut illius

parvse. Femina vix ab alpina differre videtnr. — cT et ?
' e Sa rd i nia allali" in muspo Hafniensi adsunt, alii-

que, et ?, in Stockholmiensi as>ervantur, siraul

cum C. ibice alpino, a:o 1835, e regione C i sal pina
allati: sed loca unde oriantur ignota sunt. >'on vidi

plura bnjus varietatis specimina. — Mas miiNci nostri

brevipilosus, obscurius Aiscus, cervice infima palle-
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scente; altitudo dorsi 32 pollicum (800 millim.); lon-

git. cornus, seciindum curvaturum, 770 m.m.

4. C. sibirica Ehr. et rec; ^goc. ibex Pall. — pallidius

grisea, auriculis oblongis, |capitis aeqiiantibus ; barba
(utriusq. sexus^ dependente; macula iitrimque maxillse

inferioris (vel tota maxilia maris) nigrofusca.

Mas vetns, priore major, linea spinali subj'.ibata

regioneque scapulari el infra-laterali nigrofuscis. Pedes

nigri, postice semper, latins qiiam in G. ibice, albi.

Cervix bieme pallida. Gornua adulti plus quara 3-

pedalia, nodis, ut in praecedente, paullo pliires quara

20 armata; fortius curvata quam ibicis: apiceantror-

sum directo; in ceteris ut in G. ibice, et praeseitim

ut in varietate, nuper proposita, formata; postice enim,

basi quoque, paullum corapressa sunt. — Fe mina
pallidior, barba minore, juba et linea spinali obsoleta.

Pedes albi, vittå antica brevi, ad carpns interrupta
,

et maculå circa ungulas spurias nigris. Gornua capite

paullo longiora, in seniore pedalia, leviter compressa,

sectione elliptica, antice, basim versus, obsolete cari-

nata. — Mas junior colore similis feminae, sed linea

dorsi nigra adest. — Habitat in montibus altaicis (Mus.

Stockh. ? vetus, a Prof. Petropol. Bran dt missa;

Hafn. o^$; Berol.cT^?; Francof. o^?; Lugdun. cf^ ?).

4 b. C. skyn (Wagn.) Suppl. p. 491; ex Plimaiaya monti-
bus; tantum cornibus maris cognita, quibus aHinis

vidétur G. sibiricae. Gornua tamen longiora, usque ad

4^ pedes longa dicuntur. Gonf. 1. c. el: Himalaya Ibex,

Blyth, Z. Proc. 1840 p. 80. — C. himalayatia Schintz

Synops. 2 p. 463 (sec. Blyth).

4c. Caprce species boc loco memoranda est, cujus mares
duo in Museo horti Regii Parisiensis exstant, originis,

quantum ego comperire potui, ignotse. Mas: maximus,
G. sibiricae non inferior; fuscogriseus, pedibus (vix albo-

pictis), capite cum baiba maxima, pendente, linea dor-
sali ventreque postico nigris. Pvegio nasi pallescens.

Pläga analis parva, alba. Vitta lateralis nulla. Aures

^ long:s capitis aequantes, acutae, parvas apparent. Gor-
nua longissima, valde curvata, tota lievia; sectio ba-
seos rotundato-trigona, vel subsimilis quadranti cir-

culi, angulo interno-postico subrecto, (etsi rotundato).

Superficies omnes convexae; interna et postica sub-
agquales, tertia (anlico-externa) reliquis latior. Garinae,
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s. anguli, snperficies dislingaeDtes: 2 posteriores ra-

tundatoe: tertia anterior, tennis, jevissirae prominula

el introrsum flexa. Haec igitur Cornua subsiiöilia sunt

ibicis, quibiis tubera deesseot et snperficies aoterior

cura exteriore, depi^essiooe anguli interjacenti^, io uoam
coDjuDgeretur. Pone medhim seDsira comprirauntur

;

apice sunt valde corupressa, lata, sub-torta et paiillum

divergentia.

Capra hoec, foimå cornunm meraorabili fere media
inter C. hircum et C. ibicem, si a stirpe genuina orta,

neque hvbi ido modo nata inveniretur , C. Icevicornis

appellari posset. Patria, at diximus, ignota.

Ohs. Pauca, quae de Capris hybiidis 'e C. ibice et

C. hirco) cogoita sunt, a \Yagnero collecta vel citata

invenies in opere Schreberi, V p. 1294, et sub C
lEgagro p. 1315.

y) Aures brevissim e pilosiE /

Cornua maris maxima, in uno piano cur%ata: planato-

compiessa, antice oblique planala, altissime nodosa , se-

ctione rhoroboidea; femioae, ut priorum, parva. Pili oc-

cipitis ut in Sect. C. ibicis; auriura brevissinai, sed den-
sissirai. (Pedes albi, digitis quoque albis, vilta aotica ni-

gra, ad ungulas spurias biramosa, qs. cruce nigra pulchre

picti). Species ineridionales.

5. C. valie Klipp. AYirb. — magnus, fuscus, fronte

gibba, crispo-pilosa. Auies longitudine aequant duas
quintas partes capilis. Cornua cornibus sequentis si-

miliima, sed raajora. — Abyssinia Mus. Francof.}.

Femina ignota.

6. C. heden Forsk. "Wagn. — minor, ful va, fronte laevi,

alta. Aures dimidio capile fere longiores, apice sub-

rotundatae.— Mas.- barbå maguå lateribusque corpo-
ris fuscis: regione anle scapulas non obscura. Linea

spinalis jubata, fusca. Cornua in uno piano valde cur-

vata, lineam plano-spiralem formantia, apice acula.

Femina imberbis, lateiibus minus vel vix infuscata;

linea spinalis inlerdura obsolela; in ceteris colore si-

milis mari. Cornua allius annnlata , seclione trans-

versaii elliplica. — Hab. in Egyplo et Arabia (Mus.

Slockh. et cet/; in Creta (Bla>. Wagn. Suppi.\ Spe-

cimina duo e Senegal, io M. Parisiensi, vix diöerunt,

nisi pictura pedum nigra minore. Piclura au lera fusca
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corporis et capitis, in multis, quas vidi, nonnihil varia-

bilis inventa; hieme praeterea fusciores, aestate laetius

fulvae sunt.

d) bilres adpresso pilosce ; Cornua tota compressa.

Gornua postice rotundata, antice corapressiora, carinå alta,

tenui, haud nodosa (saspe vero incisa vel qs. lacera. Pili

occipitis paullum vorticosi vel distichi, similes pilis cor-

poris. (Subg. Hirciis Wagn. Snppl.; sed a prioribus,

me judice, haud generice separandae).

7. C. hircus L. ^goceros capra Pall. Wagn. Schreb. 1318; —
cornibus apice compréssis, (obtusis) intus concavis; di-

vergentibiis. — c/"? barbati. Auriculse minus acutae,

aequant f capilis. Cornua apice leviter torta; margine
anticö minas inciso, vix dentafo; Feminae non parva,

ut in iTiare formata. — Varietates et monsf rositates

numerosas domesticas prasterimus. Hae autem varieta-

tes ferae hujus esse speciei credimus:

a) Europoea (G. aegagrus Gu v. nec Pall.). Magna. Fu-
sco-grisea, lineå dorsi cervicisque, collare ante scapu-

las, artubus vittåque latera Ii fuscis. Metatarsi et me-
tacarpi postice (in ? latius) albi. Maris barba ma-
xima cum facie, jugulum peclusque nigroFusca. Gornua
maris gigantea, ut in domesticis formata. Aures auri-

bus domesticae simiilimae. Geterae partes, quae in om-
nibus Gapris propiiis similiter formatae sunt, neque in

hac difFerunt. Femina mari fere similis nec multo
minor (Mus. Lugd. et Paris.). — Ex alpibus Europse
meridionalis oriri dicitur, sed loca, ubi sponte vivani:

nobis plane ignota. Forsan, ut suspicatus est Fr. Guvier.

aliique, origine hybrida, ex Ibice cum stiipe dome-
stica, nalas sunt. (Gonf. supra, p. 279, n:o 4 c et

observationem ibi additam).

^) Africana. Marem et Feminara vivos, e Sennaaria
allatos, Parisiis a:o 1841 vidi, colore fulvo insignes.

Magnitudine aegagro longe inferiores; aeqjiaies dome-
sticis ordinariis atque Gaprae beden; huic pilis bievi-

bus et colore fulvo similes, sed picturå nigra, eådem
quoe nuper descriptae (a) .* collari nigro et colore pedum
a G. beden distinctas. Gornua magna, valde curvata, ut
in G. beden, sed ut in G. hirco formata: margine an-
tico compresso, undato, nec nodoso; apice com pressa,

paullum torta et divergentia; feminae sat magna. Au-
res ut in domeslica.
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ly) Asiatica (C. Falconeri Hiigel
;
Wagner, Siippl. p.

499), — rufescenti-fusca (vel hieme (?) albida), raagna
cornibus maxicnis, valde spiraliter ciirvatis, tortis,

apiceque complanatis et intus concavis, sursLim dire-

ctis et divergentibiis. -— Kabul, Tibel. Oninia de hoc
animali cognita in loco citato collecla et cum descri-

ptione originaria Wagneri collata. Iconeni deinde de-
dit Wagner in "Hiigels Kaschniir," IV. Hane esse

Capram hircum feram credit Clyth, qui etiam cor-

nuiim formam maxime variabilem esse docet (Z. Proc.

1840 p. 80). Animal ipse non vidi.

7 b. C. cegagrus Pall. — ''in rnontibiis Persias" et "Gau-
caso;" — colore, picturå, auriculis et magnitndine si-

inillima C. segagro Gnvierii, supra descriptae ; diflfere

videtur cornibus apice attenuatis, subteretibus et sub-
acutis, intusque planatis (nec concavis el tortis). Cor-
nua praeterea toia in uno eodemque piano curvata,

minus (fere ad ^ circuli) arcuata, longius extensa, va-
gina cornea tenuiore, ideoque processu osseo fronlali

inajore, quam in C. hirco; margineque anlico, acuto,

pro anni accremenlis in angulos 6—8 obtusos, quasi

rudimenta nodorum G. ibicis, prominente. Feminara
ecornem dicunt Kaempfer et G mel in.— De vi, quam
hnbeant notae allatae in specie Gaprse, a G. hirco di-

stincta, diiinienda, judicent ii, quibus animaiia exa-

minasse licuerit. Ipsi ex iis, quoe alii tradiderunt, fere

tantummodo hausimus; quorum vix nisi hasc origi-

naria censemus:
l:mo Notilioe K m pfe r i de animali Pö5e« .• A raoen.

p. 398, c. fig. p. 407 (inscripta Påsen et n:o 2).

2;o Descriptio brevis S. G. Gmelini in Itinere

(Reise durch Russland, TIT p. 493), quam fere totam
transscripsit Pallas in Zoogi-. T, 226. Ea vero quae

ibi exclusa sunt (de ? ecorni etc.) in Spicil. XI p. 45
traduntur.

3:o Pallasii descriptio et icon cranii cornuti, a

Gm elinio allati, in Spicil. 1. c. (XI p. 45: lab. V,
(ig. 2 et 3). Easdem veio Hguras iterum apud Sclire-

berum, V ta b. 282, invenies.

4:o JNotitiae paucoe, e schedulis G ii 1 d e n s t d t i i

desumtoe, et a Pallasio in Act. Pefrop. 1779, II p.

274 cditon. — Pallas ibi dicit, icones in Spicil. I. c.

datis, "ad persicum specimen delineatas" esse, additque

novam iconem cornus, a laterc int.visi: ibd. tab. 17Z>, fig. 2.
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5:o Inter Icones ad Zoogr. Pallasii, Fasc. 2, tab. ad
pag. 224—230, inveniuntur figg. 3, 4 et 5, quae in

Zoogr. 1. c. "Gmelinianoe" dicunlur. Haium autem
n:o 3 et 5 evidenter sunt easdem, quas in Spicil. I. c.

dederat (nnper suh n:o 3:o citatae), magnitiidine di-

minutae; sed fig. 4 est nova addita, craniuni cum proc.

osseis, vaginå corneå destitiitisj reproesenlans.

Reliqua omnia de ^Egagro scripta, vel ex his fonti-

bus hausta sunt, vel incerta, vel ad specimina euro-

paea, vel cornibus aliter formatis referenda videntur.

Sic incertum est an specimen Vindobonense, a Wag-
nero (Suppl. p. 502) descriptuin, huc referri possit.

Apparet igitnr oninem de ^gagro notitiam equattuor
viris supra citatis oriri, qui tanturnmodo specimina

e montibus Peisiae descripserunt. Omnia vero de Ca-
pra aegagro collecta vel citata invenies a Schrebero,
V p, 1266 et a Wagnero, ibd. p. 1315 et Suppl.

IV p. 502.

Specimen masculinum, quod e Caucaso örtum dici-

tur, in Mus. Leydensi, e Petropolitano acceptum, as-

servatur; quod, cum ipse neglexissem, descriptione a

cl. J. v. d. HoEVEN ofliciose suppeditata, bene cum
iconibus atque descriptionibus Pallasianis congruum
invenio; cornua vero paullo magis divergunt. — Spe-

cimen femineum Berolini adest, quod vero, suadente

amicissimo Prof. Erichson, ab aegagro alienum habeo.

DilFert enim cornibus feminae magnis, apice compressis,

ut in C. hirco, et fasciå nigra ante scapulas nulla.

Sed color generalis fusco-griseus, paullum fulvescens,

idem ac aegagri. Praeterea e Kirgisia campeslris orta

dicitur, quare dubium videtur, an sit animal clomesticum.

Obs. Haec omnia, nimis forsan prolixa, ut ad vera

cognoscenda conferrent, adnotavi: eodem vero consilio

nunc addendum est, varietatem Caprae domesticae in

Suecia, praesertim boreali, inveniri, cujus mares cornua
apice attenuala, stibteretia, acuta, ut in G. aegagro,

plerumque habent. Acies vero, s. carina antica difFert;

est enim alta, aeqiialis, summo margine laevis et sub-
incrassata, Feminarum cornua sunt multo minora, ru-
gosa, apice compressa, sub-obtusa. -— Color corporis
plerumque albidus; saepe caerulescenli-infuscatus , vitlis

2 per oculos fuscis. Juba spinalis marium, saepe longa,

colore a corpore non differt.
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s) Cornua utriusque seocus parva ^ sublceviaj teretia j

leviter compressa, aliquantuin distantia, paiillLim curvata.

Aures longins pilosae. Pili occipitis?

8. C.montana (Ord), Harl., — alba pilis mollibus, raento,

tibiis htimerisque prolixe jubatis. — Rhinariiim ul in

G. hirco. Aures acutae, longitudine asquales ^ capitis.

Cornua nigra, basi sub-annulata. — Sola Capra Arae-
ricae cognita. Habitat in montibus Am. borealis inte-

rioris, circa 50° lat.— Appellata est Antilope et cet.

americanUj lani^era, colambiana ct mazama. Genus
Aplocerus Ham. Sm. Nobis vero a Capris propriis

minima separandum videtur hoc animal, quod in Mus.
Lugdunensi vidimus.

29 6. RUPICAPRA H.Sm. Capella Keys. & Bl.

Cornua ad raediani frontem approximata, parva,

erecta, teretia, apice retrorsuiii uucinata, aciila.

Ungulce in latere inlerno humiliores.

ApeitLirae duae glandulosse pone cornua. Pili

occipitis tenues, elongati, minus densi, vortlcosi.

Mamniae 4. Rhinarium paullo evidentius et ad

margineni narium longius extensum, quam in Ca-

pris plerisque, sed vix aliter formatum in C. beden

in venitur; nares praeterea non longius distan t quam
in Capris. Odor liircinus, habitus externus, linea

facialis concava, babilatio rupestris egregie caprina,

niinime animal antelopinum denotant. — hornen
antiquum iEliani, bodie Gems et,Cbamois
exprimitur (Belon Obs. p. 120, 121. Ogilby).

C. rupicapra\i. Antil. rup. Pall. et rec. — capita imberbi,

flavescente, lateribus (quasi vitta lata per oculos' ni-

gro. — Pili coipoiis fere cervini. Aures aculce, sat

pilosoe, loijgitudinera fere dimidii capitis a?quanles.

Ungulae spuiioe extus planalae vel pauUum concavae,

Gauda brevissima, subtus quoque nigra. Macula fuUa
supra oculos. Color pro anni tempore variabilis. Fe-
mina similes maii, non multo minor, sed cornua mi-
nora. Plures varictates inveniunlur:

ct) sylvatica (\yaldtliier Helvct.} mafor, altitudo dorsi

maris pedum i^fere 75 cenlim.]; gi^'a albida; pectus
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et jiigulura fere totum fusca; color fuscus e jugulo ad

aures extensus, albedinem gulae cingens, vix a colore

corporis dislinctus. Aures intus albopilosae. Pedes ni-

gro-fusci, tantum in digitis pallescentes (an seinper

ita in femina?!. Color corporis hieme nigrofuscus;

aestate ful vogriseus, linea spinali nigra (in mare longi-

pilosa). — Habilat in regione inferiore, sylvatica, al-

pium Helveliae et Tyrolioe, montiunique adjacentium.

Specimina carpathica (o^ sestivus Mus. Stockh.) non
difFerre videntur.

/9) alpina (Grat-thier venatorum Hel v.) e regionibus

aitioribus alpium Helvetijje. Minor dicitur; mihi vero

ignola.

y) pyrenaica.' ? (aesliva et hiemalis in Mus. Stockh. e

Pyreneis montibus) minor: altit. dorsi 65 centim.
; gula

pallide fulva, colore fere lateribus corporis similis.

Area fulva, in medium usque jugulum angulo acuto
continuata, vittis 2 distincte fuscis, ad aures ductis,

cingitur. Aures intus, ex parte fulvo pilosae. Vittae

oculares latiores et nigriores. Color corporis asstate

fulvus, linea spinali non distincta; hieme tantum in

lateribus paullo fuscior, linea spinali ad occiput ducta,

nigra (ut in var. a aestivali). Pedes semper fusco-ful-

vescentes. Cornua minora, qv. in var «, sed situs

eorum non differunt, nec ullam formce discrepantiam

eruere potui. (Conf. Schintz Synops. 2 p. 453). —
Marem non vidi. Colore, eodem modo ac femina,
variabilis dicitur.

Obs. Rupicaprae quoque inveniuntur in montibus
Italiae (hodie in Abruzzis), Graeciaeque (Conf. Wagn.
Suppl, IV, 463. Ea, quam Belon describit, Obss. p.

l20, non e Crela, sed e Grsecia orta videtur), sed

specimina ex his terris non vidi, neque satis descripta

in veni. — Rupicapra caucasica, a Palla si o descripta

(Zoogr. I p. 250), similis videtur pyrenaicoe, sed ma-
jor: "altit. postica 2^8";" hieme fusca et ''unguloe spuriae

bilobae." Eandem in montibus Persiae inveniri dicit

Pallas; ea vero Rupicapra, e Persia, quam post Ham.
Smith enumerant auctores, ''cornibus a radice cur-
vatis, vitta oculaii obsoleta pilisqne teneribus,'' aliud

quoddam pecus, forsaq Ntmorhedum goralj indicare

videtur.
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29 c. HEMITRAGUS Hodgs. Kemas Ogilb.

Nares p^iiillo latius distantes, maculå rliinarii in-

lerjecta (paullo majore puam in Capris). Linea

facialis recta. Cornua (saltem maris) brevia, lata,

antice appruxirnata, carinå anlica compressa, alta,

porrecta (nec ut in C. ibice inflexa). Mammae 4. —
Toto babitu et confornjatione corporis Capris affi-

nes. Odorein quoque biicinum notabileni adesse,

docLiit cl. J. E, Gray.

1. H. iharal Hodgs. cornibus (maris) totis valde compres-
sis, brevibus, latis, apice inflexo convergentibus, carina

anlica nodulosa. — Sp. magna; altitudo dorsi 3-peda-
lis. Pili corporis longi; praesertim collum totiim longi-

piloSLim. Barba nulla. Aures parvae, qiiartae capitis

parti aeqnales. Cauda brevissiina. Color corporis ob-
scure fuscescens. Pedes nigri, vittå postica, ut in Ca-
pris, alba. [(^ Mus. Francof.). — Variat, forte secun-

dimi anni tempora? pallida vel albida; C jemldhica
H. Sm.; C. tuhericornis Wagn. SuppL

2. H. hflocrius (Og.) cornibus brevibus, crebe rugoso-

annu latis, crassis, sectione träns versa baseos subqva-
drata; extus convexis, carina antico-interna porrecta.

— Cornua feminas cornibus maris similia, sed minora.

Caput fuscum, leviter fulvescente raixtum. Corpus
rufescenti-fusciim. Pedes antice nigricantes. — Habi-
tat in monlibus Nepaliae et, ut videtiir, totius Indiae.

Kemas hylocrius Ogilby, Zool. Proc. 1837 p. 81 est

femina; Conf. Wagn. Suppl. p. 503, notam, sec Blyth,

Cf^?. Capra varryato Gray, Ann. Nat. Hist. X, i267,

mas. x^nimal ipse non vidi, sed non minus de loco

systematico, quam de forma atque synonymia, in lit-

teris certiorem me fecit cl. J. E. Gray.

30. NEMORHEDUS Ham. Sm.

Rhinarium magnum; ungulae postice con vexo-pro-

minulie, soleå lata.

A Capris vix dilTerunt, nisi naribus latins

reniotis et rbinario altius inter eas extenso. Fröns

quoqae paullo minus alta; coiivexa tamen et lata.
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Mammae 4. Pili, ungulse spuriee, cauda brevis et

tolus habitiis Caprae; semper* ta men inter Antilo-

pas descripta sunt liaec animalia. Coiniia in utro-

que sexu subterelia, leviter lecui vata, basi annulata.

a) Majorcs; sinu lacrymali distincto, parvo.

(Capri corn is Ogilbyi).

1. N. sumatrensis (Penn. Fischer Synops. p. 470 et 639);
Ant. Duvaucelii Ham. Sm. — Niger cervicc ad medium
dorsi gulaqiie albidis. — NuUa jiiba aut barba. Pili

longi, rudes, caprini. Aures apice alteniiafae, longitu-

dinem dimidii capitis aequantes. Magnus. — Sumatra
(Mus. Paris, et Lugdun. ?).

2. N. hubalina; A. bubalina Hodgs. Z. Proc. 1832; H.

Sm.; A thar. Hodgs Z. Pr. 1833;— nigrofuscus, pi-

lis elongatis, rudibus, metatarso et metacarpo albidis.

— Simillimus priori. Aures paullo minores visi sunt,

\ capitis öequantes. — Nepal (Mus. Francof.).

/9) Minores, sinu lacrymali nullo.

3. N. goral (Hardw.); Wagn. Supp. p. 459; Bouquetin
de Nepal Fr. Gu v i er Mammif. vol. 3. — Fulvescens

subtus pallidior, gula alba. Rupicaprae subsimilis et

raagnitudine aequalis. — Nepal. (Tpse non vidi).

4. N, crispus (Temm.
, Wagn.), pilis tenuissimis, laneo-

subcrispis, elongatis; fuscus pedibus auriculisque ob-
scuris, jugulo pallido. — Mas fuscior; fem Ina fusco-

albida. Aures ^ capitis aequales. Barba non definita,

sed caput subtus longipilosum. In loco sinus lacry-

malis adest macula parva, subnuda
,

pilis brevissimis,

densis, ereclis, fuscis quasi pulvillulo hitta. Rhinari-

um, facies, cauda, pedes, ut in N. sumatrensi förmäla.

Cornua inter se paullo remotiora. — E Japonia (Mus.

Lugdun. c/* 9). Temm. et Schlegel, Fauna Japonica,

Mamm. tab. 18, 19.

. 31. OREOTRAGUS (Pars Traguii H. Sin.).

Rhinarium magnum. Unguice altae, postice com-
pressissimae, solea vix ulla, (apice tritae).

Aniinal singulare: sobim Caprinuin in patria

Sjlvicaprarum (Africa infra deserta), et inter baec
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genera intermediurn. Prsesertim Rupicapram ibi

repraesentare videtur, ut Nemorhedus goral in In-

dia et Dicranoceras in America boreali. — Capras

refert fronte lata, naribus approximatis, stalura

robustiore, pedibus brevibus et anticis curvalis,

ungulis spuriis subglobosis, forma caudae, babita-

lione; Sjivicapris vero simile est facie reda, cor-

nibus subulatis, erectis, in femina nuilis. Pili

crassissimi, undati, feie cervini, sed duri, stria

irapressi. Ungularum forma buic gener i omnino
peculiaris; conf. fig. 15 (Tab. 2, ad initium hujus

Iractalus in volumine pi ioris anni). Sinus lacry-

males parvi, in macula ante oculos nuda siti.

1. O. saltatrix Bodd. Jardine Nat. Libr. Ant. Oreotra-
gus Först. Gm. — Fusciis punclo piloium siibapicali

flavo-albido. Magnitudo Capiae domesticae niinoris.

Aures longiludini dimidii capitis aequales. Habitat in-

ter rupes saxi arenacei Africoe meridionalis —- Abys-
sinias (Riipp.). — c/" ? M. Stockh. et cet.

Pecorum
Cohors 2:da , D i g i t i g r a d a

(Tjlopoda 111.).

Solea pedis calcaloria digilis ambobus com-
iimuis, usque sub apicem plialangis primi exLensa.

— Labrum fissnm, ante nares productum. Dentes

incisivi superne duo, biterales (i ni tio tamen 4,

sec. Wagnerum); infra 6. D. canini supra subtus-

que adsunt. Nares longitndinales, clausiles, disse-

pimento sat tenui dislijictas. Rliinarium et Sinns

Jacrymales nulla. Corniia typice desunt. CoUuiu

longum. Truncus corpuris postice sat angustus et

subtus pilis ])revibus vestitus. Hinc femora po-

slica, fere tota, extra truncum bbera apparent,

fe re
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fere ut in Homiiie et Simiis; qua re liaec animalia

a plerisque ungulatis et unguiculatis diÖerunt.

Ungulae parvis, superne compresso-carinaloe; spu-

riae desunt. Mammae 4. Genitale ma ris quiescens

retroisum directiim, quare urinani retrorsum mit-

tit, sed erectione iiiveisum ; fere ut Equi, nec

ut leliq, pecorum formatum. Apparatus peculia-

«is cellulosus in laleribus Ventriculi priiiii (ru-

minis), pro secretione aquae adest. Mirum sane

quod Camelina araericaaa cuui Camelis propriis

omni fere forma cunveniaat, magniludine vero

ioiige differant.

Fam. 7. Ca m el iua.

Sola luijus Cohorlis.

32. CAMELUS L. III.

Digiti lati, soleå fere orhiculari, antice paul-

lum iucisa, conjuncti. Dorsum tubere maximo,
compresso, cariioso instructum. — Animalia ma-
xima, desertis arenosis mediis veteris orbis pro-

pria, hodie tantumniodo in statu domestico co-

gnila. Coraplelam eorum historiam dedit A. Wag-
ner in continiiatione operis Sehreberi (V, 2). Au-
riculae oblusae, vix longitudinem sextas capitis par-

tis £equantes. Nares undique marginalae, quod
liuic generi peculiare videtur. — Dubitaverunt

quidam an specifice distincli habeantur G. dro-

medarius et G. bachianus, quia memoriae prodi-

lum sit, proleni fertilem, etsi hybridam, ex iis

gigni, cujus rei ulteriore confirrnatione opus est;

sed tamen, ulcumqiie res ceciderit, satis constantes

satisque dislincloe sunt ambae form^, ut sese spon-

taneas, neque domesticitate ortas prcebeant, et ut

specifice, secundum bodiernam consuetudinem, di-

stinctae babeantur.

Ä. JkacI, Handl. 7845, II H. 25
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C. arabicus Aristotelis, Plinii; Desm.; C. dromedariiis L.,

C. droinas Pall. ; — tubere dorsi unico. — E desertis

x\rabiae, ut apparet, originarius, ntinc ut animal piin-

cipale doniesticiiiii Arabum dispersiis, gentibus nonaa-

dibus, desertoriim e Senegalia ad Indiam incolis, servif.

Ignoscant Zoologii quod rvomen Linnoeaniim hoc loco

mutandiiin censiii; non ut novitias indiicerem, sed quia

nouien acceptum notiones falsas secum trahere vide-

retur. Hic enim (Gam. arabicus) est CameluSy ab an-

tiquitate ut nostris temporibus, proprie sic dictus.

Dromedarium vero Europaei in orientCj recentiore no-
mine, varietatem ejus, cursu velociorern dicunt. Qnam
differentiani negligentes, Zoologi post Gessnerum
omnes Ganielos arabicos Droraedarios appellaverunt;

alteram vero hujus generis speciem, G. bactrianum,
Gamelum proprie dictum habuerunt; quod omnino est

perversura. INomen igitur optimuni et antiquum re-

vocandum credidi.

Gaineli domestici plei ique, onerarii, fortiores et tar-

diores, ab Arabibus Gimel seu Jemal (non Scbemal)

appellantur. quo in nomine ebraicum noscimus,

unde orta sunt nomina ytciLiriXogf Gamelus et recen-

tiora. Alii voro Gameli, cursu veloces et åd equita-

tionem usitati, olim a Groecis ÖQO(.iaÖ£g (cursores) ap-
pellati sunt, unde in medio aevo, örtum est noraen

eorum, Arabibus tamen ignotum, "Dromedarius." Dro-
medarii igitur a Gamelis, ut equi cursorii (qs. nobili-

ores) ab onerariis, ditferunt. Varietas cursoiia, hodie

in Egypto et Arabia vulgaris, Gamelo onerario minor

et corpore gracilior est. Equum cursu faciilime vincit.

Giirrens collum prolendit pedesque ejusdem lateris si-

mul movet. Hic ab Arabibus Hadjiin*) dicitur, quae

vox nomina varia, ab aucloribus memorata, refert;

e. gr. : Ghaldaicum Hogenain (Gesn.); Egin Prosp. Al-

pini; Hu^iiin Leon. Africani. Hic vero auctor, Came-
los dromades in Ethiopia Ragiiahil dici memoiat.

C. bactrianus L. tuberibus dorsi duobus. — In desertis

Mongoliae orlus babetur, frigoris melius patiens. Do-
meslicus ex Europa orientali (in Gbersoneso taurica

et circa rtumen Don, ultra 50*^ lat:s) ad mare Japoni-

*) Ha-dji-in; plur. Ha-d ja-ni in. Vocalis a fejT ut (B.

sive ut invoc. Anglicis: and, has, legatur.
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cum et fines Indiae servit. In Persia et Tartaria simu
cum priore in venitur Altitudo doisi inter tubera 5^,
interdum 6 pedum; tubera supra dorsum pedalia. —
Hunc Graeci, in bello Alexandri magni, apud Bactria-

nos, gen tern tartaricam, cognoverunt. A ristoteles
igitur, deindeque Plinius, eum Camelum bactrianum
vocant.

33. AUCHENIA III.

Digiti angustiores; solea antice, ad mediuai usque

fissa. Dorsum laeve.

Aniirialia mediae magnitudinis, carapis et mon-
tibus alpinis Americce meridionalis (sc. Peruvianis

et Cbilensibus) propria; ibi quoque domestica

;

gregaria, iracunda contra bostem S[)uentia, nuplias

ma2[na difficultale et situ fere cubante celebrantia.

— Stria callosa, lanceolata, lamellas fragillimas,

corneas secernens, in utroque latere metalarsi adest.

Dorsum postice paullulo altius. Cauda brevis, Aures

longiores, acutae '*').

1. J. lama Brandt, Wagn. (Gam. glama L.), — major,
robustior, pilis subrectis (vel cincinnatis, neque crispis)

tecta. Aures dimidio capite breviores. — Plantae et

ungulae praesertim majores, quam in A. vicunna.

ct) Fera {A. huanaco Auct.), brevius pilosa, rufescens

facie superne nigricante, lateribus cinereo, auriculis

fuscis; ventre albo. Sequente paullo major (Wagn.
Tschndi et plur.). — In alpibus Peruvianis spontanea.

Forma a varietate ^ nulla re differre videtur.

/?) Domestica [A. lama auct.) pilis longis, pendentibus,

sed inguina et vcnter, ut in tota fam. Camelina, bre-

vissime pilosa. Color varius vel fuscus, vel etiam rufus,

colori A. huanaci perfecte similis (Mus. Stockb.). Striae

callosae medium raetatarsum atlingunt; externa raulto

*) Ante impressionem hujus tractatus Faunam Peruanam
Tscliudii acquisivimus, ubi

, p. 219 et seqq. , haec

animalia novo proponuntur modo; cujus vero expo-
sitioneni , cum nonnuUa, paullum dubia, complecti

videtur, in nota boc loco offerimus, vetera supra in-
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major, supra infraqiie alteiam excedit. ]Macula ejus-

dem naturae sub mt-dio sterno, inter pedes anticos in-

venitur, quae tanien in animali juniori lirmior et pabe
lecta est. Carpi antice nudi, Irito-callosi vel etiam
pilis densis. vortict-llalis tecti (Mus. Stock h.). Aures
subacutae, dimidio capite paiillo breviores. Solea pedis

antici (in specinuine juniore, 8 decira. alto: praeter un-
giiem, 75 m.m. lonsa; ungiila ejusdem valde cora-

pre>sse. 25 mm. altae et plus quam 40 mm. longae,

sed paullum deforrais. (Mus. Stocth. 2 specim. juni-

ora. Plura viva vidimus'.

y) Doraestica [Cam. pacos L sed vix Tsrhudii. A. alpaca

Desm."! minor pilis mollibus, tenui-ssimis. pendulis, ru-
fescentibus tecta. Forma prcelerea innöta. Callus pe-
ctoralis nullus dicitur. Conf. mox infra, in App. 2:a,

de Pecoribus Linnasi. Hane non vidi. Vix nisi varia-

tio domestica prioris esse videtur. — (Obs. De ^.paco
Tschudii, v. in nota suffixa. — Animal

,
Alpaca di-

ctum, quod in Europa domesticurn inducere nostris

temporibus studueruntj nondum vidimus.

tacta relinquentes. Species quatuor, quse distinctissimce

dicuntur. ita proposita sunt:

2. ^. huaiiacOj major, coloi'e pilisque ut supra

descripta. Caput longnm trunci], Jinea faciali con-
vexa. Aures longse [| capilis], acutae. Cauda subtus

nnda, nigra. Stiia metatarsi nuda "ut in Lama."
Prceterea vero a Lama ditferre dicitur defeclu calli

pectoris cai pique et soleis multo raajoribus [sed men-
surae ad ntramque ucglectasj. altit. dorsi 30 poll,

gall. (1,050 m.( : longit. ti unci (pecl.-anum) 47: cauda

9; caput ad auies 114^; aures 6|. — Hane tantum-
modo feram gigni dicitur: interdum captivam, man-
suetam fieri, sed in domesticitate non propagari, et

coitum cum A. lama semper sterilem evenire.

L A. lama callo pectorali et carpis nudis, callo-

sis, ab omnibus reliquis dislingui dicitui". ''Caput,

quam in reliquis, brevius et aures breviores, nonni-

hil obtusioies quam A. huanaci". [Mensuiae allatae

indicant caput inler j et i trunci medium et aures

exacte eandeui rationem capitis, ac in buanaco, ba-

bentes]. "Cauda subtus pilosa. Solece minores, Pili

loDgiorcs." Color varius dicitur, sed color rufus A.
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A. vicunna (Mol.) minor, praesertim gracilior, pilis den-
sissimis, tenuissimis

,
crispis lanata. Auriculae aciUis-

simae, dimidio capite paiillo longiorcs. — Color rufe-

scens ventre albo; facies colore coi poris pallidior, orbila

nigricante. Striae callosaa totoe supra medium meta-
tarsum positoe; externa paullo altius sita, quam in-

terna, sed vix major. Gallus pectoralis deest. Carpi

pilosi. Altitudo dorsi pedum 2f (850 m.m.). Solea

pedis ant., per totam ungulam continuata, 72 millim.

(praeter ung. 50); låtit, 42. Ungulae tiigonae, multo
minus compressae

,
quam A. lamas, 16 m.m. altae, 27

longae a basi dorsali. Aures 125 m.m. adulta Mus.
Slockh. acl.Tschudi accepta; vid. nostram iconem).
— Fera in alpibus Peruviae. De cet vid. infra.— Gam.
vicugna Mol.; Gm, — Lama vicugna Tiedem.; Fischer

Syn. — Auch. vicunna Desm., Meyen, Wagn. — A.

vicunia Tschudi, Wiegm. Arch. 1844 p. 245; Wagn.
Suppl,

huanaci inler varietates ejus non enumeralur. ''Allit,

354- poll. (960 m.m.); Long. trunci 42 + cauda 9; ca-

put ad aures 9^; aures 5|." — Tantum in sta tu do»
mes t iCO cognita.

3. A. paco Tsch. [vix reliq. auct.] ab affinibus

distincta fertur statin'å minore, capite vero vix iin-

minulo (ergo pro corpore magno, multo longiore quam
I trunci), auribus brevibus (^capitis), obtusis, et pi-

lis, präster faciem artusque, ubique aequalibus, lon-

gis, pendidis. Callus pectoris deesse dicitur. Garpi
pilosi. Sti ia metatarsi non commemorata. Gauda sub-
lus nuda. Soleas "magnae.'' Altit. dorsi 30 poll. (810
m.m.); longit. trunci 31; cauda 5|; caput ad aures 9;
aures 3f, — Tantum domestica cognita videlur.

4. A. vicunia (Tab. 17), a reliquis differt statura

graciliore, auribus longioribus et cet. ut supra pro-
posuimus; stria metatarsi callosa tantummodo interna

describitur. altit. 30 poll (810 m.m. ut A. paco);
long. trunci 29; cauda 7; caput ad aur. 7|; aures 5.

Soleae ant. 76 m.m. longae, 47 laloe. — Fera, nec do-
mestica.

Ex eo, quod duae foi-mae (A. lama et paco), tan-

tummodo in statu domestico, reliquae vero non nisi

ferae cognitae sunt, proni ad suspicionem fieri possu-
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A p p e n d i X I.

Pecoi a dubia et genere incerta . olim in ter

Antilopas enuraerata.

1. A. lervia Pall. "cornibus recurvis, rugosis, corpore ru-

fescente;" "'fasciculo pilornm insigni nuchae et scopis

genuiiiii anticoriim 5-pollicai ibus notabilis;" Spicil.

Zool. Xn p. 12, secundiim Shaw Itin. Fishtall s.

Lervee (Solus fons). Ex Africa boreali. Magni tudo
vituli; cornua plus quam pedem longa. — Cf. Fischer

Synopsis p. 480. — Qvid? an Ovis tragelaphus, mi-
nus correcte descripta?

2. Ant. koh ErxI. sec. Buffon Hist. Xat. XII p. 210 et

267, t. 32 fig. 1, cranium. (Solus fons). — E Senegalia.

IMagnitudo Damae. Cornua 13 pollices (mens. Gall.)

longa, cui-vata; apice convergentia, approximata, laevia;

basi, paulio ultra medium, annulis 7 elevatis, postice

mus, duas domesticas ex feris ortas esse, et quidem
ex A. huanaco, cui praesertim affines videntur. A qiia

stirpe, ut pleraque animalia domestica, magnitiidine,

colore et forma paiilliim mutatag apparent, quod mihi
sallem de A. lama indubium videtur. Adest enim in

Museo nostro Zoologico specimen juvenile A. lamas

Tsch., in statu domestico natum: callo sternali prae-

ditum, carpis nudis, callosis, pilis longis, cauda sub-
tus pilosa et cet. ungulisque deformibus; cujus vero
coloi- et pictura eximie cum desciiptione A. huanaci
in opere Tschudii convenit. Discrimen igitur co-

loris non in venitur, formce exigua apparet, si revera

ulla adesset. Alterum vero specimen nostrum A. lamae

domesticae, colore album, carpos habet ut A. huanaco,
pilosos et callum pectoralem minutum; sed magni-
tudine, pilis, auriculis et cet. ut A. lama agnoscitur.

—

A. paco Tschudii magis difFerre videtin*: sed tamen
differentiae multo minores sunt quam eae, quas inter

varietates animnlium domesticarum nostratium (Ca-

proe, Ovis, Canis) novimus. Impedimentn propasiatio-

nis, ut l>enc observal Tschudi, in coitu horum ani-

malium, jam inter a^quales diliicili, inter has varieta-

tes, propter magniludinis dilferenlinm impo.ssibib\

qua:renda videlur.
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obsoletis, rugosa. Cranii longittido 7^ poUices, sine

impressione pro sinu lacrymali.

3. Ant. quadriscopa Ham. Sm. Griff. An. Kingd. IV c. fig.

— Senegal. — Grisescens ventre albo, fasciculo tarso-

rum et carporum fusco. Magnitudo fere Capreoli.

(Conf. Fischer Synops. 635; — Wagn. Suppl. 447; sec.

Ham. Sm.). —'Affinis videtur Sylvicaprae et Galotrago;

cornLia ut eorum describuntur.

4. A. adenota Ham. Sm. Griff. An. Kingd V, 828 et IV,

223 c. fig. anira.; p. 211 fig. cranii. — Ex Africa oc-

cid. Fulvo-badia, subtus, orbita labiisque albis; Anti-

pedum vitta antica, fascia obliqua supra digitos po-

sticos et scopae obscurae. Cauda brevis, tota longius

nigropilosa. — Altitudo dorsi 26 poU. Cornua nigra,

striata, 9^ pollices longa, semianuulis 10; apice laevia

et procurva. Rhinarium parvum nigrum. Sinus la-

crymales adsunt. Tuberculum lumbi glandulosum, a

quo pili corporis undique radiant.

5. A. for/ex Ham. Sm. 1. c. V, 827 et IV, 221. — Ex
Africa occidenlali. Mas ful vo-fuscescens, subtus et

orbita alba; cauda brevis, flocco apicis nigro. Vitta

antica pedum anticorum et macula digitorum obscurae.

Scopae parvoe obscuroe. Fasciculus aurium externus,

bipollicaris vel longior, dependens, albidus.— AUitiido

dorsi 25 pollicum; statura sat obesa. Cornua pedalia

,

nigra, basi approximata, l2-annulata; dein divergenter

flexa et arcuata, apicibus sub^opposile, forficis instar,

convergentibus. Unguloe parvse, acutae, Rhinarium par-
vum. Sinus lacrymales elongatae. Fröns lata; rostrum
attenuatum. Auriculae magnae, subacuminatae. Femina
paullo minor, auribus laevibus, mammis 2.

Obs. A. cl. Gray accepimus, baec duo animalia

(n:o 4 et 5) verisimiliter non esse specifice distincta,

et praeterea, animal, ab ipso Ant. annulipes appella-

tum (Ann. Nat. Hisl. X, 1842 p. 267) juvenem esse

ejusdem. Gum vero affinitates bujus animalis, quod non
vidimus, minime nobis evidentes sunt, credidimus me-
Jius hoc loco aliorum tantummodo descriptiones trans-

scribi. Descriptio a Gray in 1. c. data hcec continet:

pallide flavescente fusca, fascia digitorum, ventre et cet.

albis; vitta pedum antica nigra. Gornua maris ci'assa,

snblyrata, antice tuberculata; feminse nulla.



296

6. A. zebra Gray, Ann. Nat. Hist. 1836 27; (paullo

amplius, sine nom. specifico, descripta a Ben et tio in

Z. Proc. 1832 p. 122.— Idem aniraal esse dicitur cui

Ogilby nomen dedit A, dorice Z. Proc. 1836 p» 121,

absque omni charactere, sed citata p. 1, Z. Pr. 1833,
ubi nil nisi A. daiiia et A. mhorr describitiir). Minor,

Isete rufo-fulva, striis triinci transversis fere 12, latis,

nigris, ad ventrem pallidiorem evanescentibus. Gutis

unica, bipedalis, capite, pedibus caudaque destituta,

e Sierra Leone allata, in 1. c. describitur.

7. Snbg. Rhaphicerus Ham. Sm. GriC An. Kingd. V;
— cornibiis subiilatis, laevibus erectis. Pecora rainora,

tantiim craniis duobus, ex India allalis, Londini asser-

vatis, cognita. Conf. Fischer Syn. p. 624, VIII et

633; Wagn. Suppl. p. 439, nota.

1. A. aciUicornis Blainv. , cornibus 3 pollicaribus , le-

%'iter extrorsum et antrorsum flexis etc. Diameter
eorum baseos | poll.

2. A. subulata Ham. Sm. Gornua pollices 4^ ionga,

diametro baseos 4 poll:s; medio extrorsum, apice le-

viter introrsum flexa, etc.

8. A. torticornis Herm. Obss. Zool. p. 87, coi nibus spira-

libus, subcompressis, subrugosis, subcarinatis, curvatu-
ram secus, 26]^ pollices longis (Fischer Synops. p. 473.

An Orygis addacis?). Tantiim cornii cognitum.

9. A. grandicornis Herm. Obss. Z. p. 87; linea dorsali

cingulisque 3 albis; mento barbato. Gornua, sec. cur-

vaturam, 3 pedalia, ambitu baseos 15 pollicu^n, 8 libras

gravia; apice recurva, compressa, dorso rotundato,

carinata, rugosa. (Fischer Syn. p. 466. — An Gapra?).

PatKia ignota.

Obs. In Museo Lugdunensi, nomine Ant. hawatce
Temm., ci-anium, obiter a me visum, asservatur, ani-

malis cujusdam bovini (vel forsan e genere Bubnii?),

ex"Ashanlee" Africoe occidentalis, mihi pi oeterea ignoti.

Insigne est cornibus subsimilibus Bovis tauri, sed api-

cibus extrorsum hamato-arcuatis.

Pauca tandem de pecoris quibusdam, vix nisi fictis

dicendum est:

A. mazama H. Sm. Linn. Tr. XH[, 33 et Gritf. V p. 865
n:o 58 (Apiocerus maz.). — Animal plane incertum,
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quod auctor noster semel in Mexico obiter vidisse dicit,

nunc vero e memoiia, et praesertim ex icone Sebae
(Thesaur. T tab. 42 fig. 3), quam idem animal repiae-

sentare putat, describit. Icon vero citala, male de-

lineala, pejor videtur esse effigies Caprce montance

(Apioceri lanigerie Hm. Sm. ibd.). Nonieji joitiu* ut

synonymon C. montanae habendum. bs ?ei7git*

A. temmamazama Hn). Sm. in locis citatis adhuc pejore

ratione fingitiir; tantiimmodo enim nititur in nomine
Sp ringback (pro Germ. Springbock), in regione New
Jersey Ameiicae, Cervo cuidam dato, qiiod veio Smitb
credit olim pro animali qnodam caprino in nsu fuisse.

Hoc animal conjecturale reprffisentatiim credit in icone

Sebse I, tab. 42 fig. 4, quam Seba ad animal qnod-
dam, verisimiliter cervinum, olim in Mexico frequens,

applicavit. Icon vero, quae forsan a peregrinatore

quodam, e Mexico rediice, Sebse data est, ni falleret

singularis similitudo, repraesentat Buhalin caamam ex

Africa. Seba non dicit se typiim hujus iconis vidisse.

Capra jubata Schreber (Goldf.), V tab. 287, c; Jnt.tru-

teri Fischer Synops. p. 478; Ant. harbata Ham. Sm.
n:o 6; Capra celhiopica Schinz, Thierr. — Omnia haec

secundum unicum fontem: Takbaitze, in Danielis

Afric. Scen. 1820.— Ex Africa merid.; sine dubio est

Ilippotra^us leucophceus ^ addila barba menti et juba

solito longiore (Conf. Wagn. Suppl. p. 482, notam).

A p p e 11 cl i X 2.

Pecora Linnasi.

Hoc loco ilisquii ere voluimus, quasiiam Peco-

rum species revera desci ipsit Linnj^us, ut eluceret

quid significent nomina ab eo data et ut rite co-

gnoscereuius qnantnm haec animalia iis tempori-

bus cognita essent. Gum vero descriptiones Linn^i
in hoc aniraalium ordine rarius sufficiant, fontes

plerumque, ex qnibus hausit» et inlerdum speci-

mina typica, hunc in fiiiem inquirenda nobis fue-

runt. IJbi vero species Linneanae omuibus cognitoe
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et indubitatce sunt, ibi nomina taiitum afferimus.

Nomina data sunt iu Syst. Nat. Ed. X, iii Ed.

XII et ill Museo Ad. Friderici, quos igitur libros

princi påles sequimui*.

t^ameUm droåneiUtrimS' Sys t. Nat. x p. 65.

Linnaeus li. 1. conimemorat auctoies: Rajiim, Gess-
nertim et A 1 d r o v a n d u m — In Edit. XII, pag.

90, addit auct. Brissoniiim, Jonstonum et Alpi-
n 11 m ; ubi vero nihil est duhii, ibi nulliim est nobis

hoc loco uegotium. Gonf. supra, pag. 290, dé nomiui-
bus Cameli.

C baeiriamus. x, 65; — xn, 90.

yi4i'åWi€€'' X, 65, auclores afFeriintur: E.ajiis, ciii

fons est Matt bio I i epist. lib 5, ubi Juch. lama var.

huanaco, ad ins. Javam allata, egregie describitur: ru-
fescens, pilis brevibus, allit. dorsi 4-pedali etc. (Eadem
descr. in opere Marcgravii transscripta invenitur). —
Hernandez Mexic. 660, ''Ovis Peniana." Haec est

Lama (rufescens, linea spinali nigra), sed, ut videtur,

non descripta, nisi ex aliorum relationibus ; animai
enim minime ut incola Mexici, sed ut peregrinum
proponilur. Descriptio a Linnoeo, addita tota e

Matthiolo desumta videtur.

XII, 91 accedit: Brisson, 56, qui tantum ex iis-

dem fontibus hausit. Igitur C. glanna L. est. Auch.

Lama var. rufescens, colore similis fero, buanaco. — De-
scriptioni boc loco addit Li n n ae u s verba, quae multum

*) Hoc loco, et plerumque, Linnaeus afFert "Syst. Nat.,"

sc. editionem priorem
,
quae sexta inscribitnr, et ad-

huc priores. Gum vero eosdein fontes, ex quibus ibi

bausit, semper iterum in Ed. X et XII commemorat,
et nomina specifica non, descriptiones vero, rem ul-

terius illustrantcs , raro ibi inveniuntur, bujus edi-

tionis mentionem non facimus, nisi ubi revera in ter

fontes numerari possit. — Repetenda est res cognita,

editiones Linneanas et originarias tantum bas existere:

Ed. I Lugduni 1735, fol.

Ed. II "Slockbohiiice" 1740, 1 vol. 8:vo.

Ed. VI d:o 1748, 1 vol. 8:vo.

Ed. X "Holmiie" 1758, 2 vol. 8:vo.

Ed. XII d:o 1766, 2 Tomi in 3 vol. 8:o.
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eiToris induxerunt: "Topho solo pectorls, secernente

liqnorem;" qiiae tamen evidenter orta sunt e descri-

ptione Malthioli (a Ra jo allata), ubi de callo pe-

cloiali corneo, sordido dicitur: "globus iit in Camelo,
vomicoe similis, e quo nescio quid excrennenti sensim

emanare videtur/'

€^m pncOS X, 66. Raji Quadr. 147, ubi descriptionem

Auch. domesticae riifae, longissime lanatae (lamae var. y
supra p. 292) invenimus, ex opera F. Gregor i i de
Bo livar desumtam.

XII, 91 accedit: Hem. Mex. 663 ("minor, debilis,

lana uberrinia;" domestica ; ut videtur). — Marcgr.
Bras. 244. Hoc loco icon monstrosa, ab alio quodam
facta

,
pedibus anticis tetradact^lis instructa, ut ani-

mal Chilense, lanigerum et onerarinm, exhibetur et

describitur. — Jon st. Quadr. t. 23: est figura nu per
citata Marcgravii.— Brisson Quadr. 57, nullam co-

gnitioneni novam afFert, sed nomine "la Vigogne,"

sine allato auctore utitur. Nomen igilur Linnaeanum
ad animal, quod Bolivar et Hernandez descripse-

runt, referendum.

MOSCFiUS 'åmOSehiferUS X, 66: Raj. Quadr.

127, qui afFert descriptionem cehmi Grew, et men-
tionem facit Aristotelis et Schroeckii Hist. Mo-
schi, Wien 1682.—Ge s ner.— A 1 d r o v a n d us. ' Omnes
vero bi auctores, quanlum eruere potuimns, praeci-

puas notitias habuerunt de Moscho Tibelano, obscure

colorato: M. saturato Hodgs. (v. infra in addendis).

XII, 91. Varii auctores adduntur, inter quos S. G.
G mel in in Act. Petrop. , de Moscbo sibirico.

(M. Grimmia XII, vid. Capram Grimmiam).
(M. pygmaaus XII, vid. Capram pygma3am).

€^ervus ciifsieiopmrdmMs x, 66: Be lon itin.

119. — Hasselquist (pellem descripsit). — Praeterea

Rajus, qui B e 1 o n i II m sequitur. Hoc animal tum tem-
poris non nisi ex "^Etbiopia et Sennaar" cognitum erat.

— Obs. Linn se US semper afFert Be lon i i edit. la-

tinam, fol. 1605. In ed. originaria (Observations etc,
scripta Parisiis 1553, impressa in 4:o ibd 1588) Ca-
mel o pardal is exponitur p. 263 et 4. Be lon primus
lioc animal cum Cervo comparasse videtur, cum ca-

put cervi simile et cornua pilosa dicitj animal vivum
Gabirae viderat a:o circiter 1550. Nomen Zurnapa"'
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inter Aiabes usitalum afferi; sed tamen Gessner,
coaeviis ejiis, et pinres recentiores lioc nomen ""Serapha''

scribnnt. Prof. Heden borg, qvii nobis tres pelles e

Sennaaria, a:o 1837—1839, inisit, idem, Zerafa ex-

pressiim, tradidit. Hinc nomen gallicuni laGiraffeor-
liim est, qiiod jam apud Belonium invenimus. Cnm
antiquo illo: "Seraphini" radicem forsan communera
babere, verisimile nobis videtur.

€yerrUS tiiees X, 66: Fn. Sv. et Veteres. — XIT, 92.

V. ei€iphns X, 67: d:o d:o — XII, 93.

€7. UirUåMlUS ibd. d:p d:o — ibd.

— Hoc anifnal prins a Linnxo, in Mus. iVd. Fr. p- 11,

1754, Ger v US Ran^iferj nomine Raji, Synops. p. 88,

dicitur. Sio nomen Rans^iffr rectins pio specifico

adbibelur; qnod eo melins fit, cnm noinen: ''"Taran-

dus/'' vere latiniim, a Plinio (VIII cap. 34) iisitatum,

potissimiim ut genericiim adliibeatiir, ut voluit Ogilby.

Animal igiturbodie Tarandus m/zg-Z/fr appellandum
censemus. — Prielerea de etymologia observandum est,

utrumque nomen sine diibio a nomine iuijus animabs
scandinavico. Ren (Relin) oiiri, quod plerumqiie ]\or-

vegi Rensdyr et Germa ni Rcnnthier appellant. Hinc
corrupta illa nomina, quoe apud auctores medii aevi

memorantur : Rain — Rainger vel Rangier (conf. Ges-

neruni) vel Ranglier (Gaston Pboebus), quoe, latinam

induens formam, Ran^ifer scripstMunl Albertus et

Ol. Magnus. Gesnerus boc nomen minus recte, ut nos

credimus, ramiferum significaie credit. — Incerfum

est iinde pelita sit syllaba Ta^ in nomine Pliniano,

Ta-ran-doj, praefixa; sed radix Rehn cei te est idem
ac germanicum Reh^ (quasi Rebentbiei-, s. "Rebenscbier"

Fabrieii apud Gesner u m), quo nomine primi coloni

Germano-Scandinavici animal cervinum, jam anle ipso-

rum advenlum, apud Lappones cicur, ap[)ella verunt

;

neque a lingua lapponica vej fennica oritur.

€^ervns tiiSma X, 67: Fn. Sv. et Vet. — XII, 93.

Tantum n)ansuetos novit, nec umquam nisi cicures

apud nos inventi sunt.

€^err'US besOariieUS X, 67, secundum Mazama,
Hem and. 324 (qui C. mexicanum vel virginianum

rec. exbibet); — Cuguacu-elc' (lapsu calami "(>uguacu

öcc") Marcgr. Bras. p. 235 (G. campestris ?. Åltera

sp. i bi,
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sp, ibi, noniine Cug. apara, descripta, est ejusdemcJ^);
— Piso Bras. 98, (iibi figura, "Giig. eté'^ signata, G.

campestreni rec. repisesentat , cornibus et auribus

agnoscenduni). — Raji Quadr. 90, (descr. Marcgia vio

nixa, addita mentione "Gapreoli marini" Jonst. 33,
quae tarnen icon imitatio est figurae "Gapreoli maris"'

Gesneri, p. 296.— Diagnosis a Linnaso data, evidenter

e Mgr. et Pisone desumla, ad G. campeslrem spectat.

In Edit. Xllma Linnoeus hane sp. supprimit, sy-

nonyma vero G. capreolo adnumerat. Nec niale cre-

dimus hoc noinen omnino omitlendum esse; supra

(I p. 183) nomine recentiore Cervi campestris usi sumus.

€^ervus eupreoHm X, 68: Fn. Sv. et Vet. —
Kil, 94. Synonyma qnasdani, quae nuper recensuimus,

falsa.

€^evm€s f^uineennis x, 68 — et xii, 94; tan-

tumniodo seciinduni Mus. Ad. Fr. (1754) I p. 12, ubi

hsec legimus: "e Guinea;" "grisescens subtus nigricans."

"Magni t!jdo Gati; stria inter aures et macula supra

oculos atrae; jugulum utrinque longitudinaliter alrum

;

sterniim in medio atrum; latera abdominis nsque ad
poplites nigra; ab ano ad genua usque postica linea

nigricans; Genua anteriora etiam anlice nigra et linea

angusta nigra ad pedes ducta. Aures longiusculae.

Cauda sublus nigi'a," "Tibiie duplo crassiores quam
sequentis." (Gaprae perpusillae; v. Moschum pygmseum).
"Gornua desunt." — Nulla hujus animalis mentio, ab
alio qnodam aiictore fijcta, commemoratur. fn S. N.

X et XII Linnaeus breviler tantum referfe ad Mus.
Ad. Fr.; niliil igitur novi addendum habet, nec iterum

examinasse videtur, Flodie vero in GoUectione Zoolo-
gica Rei^is Adolphi Fridebigi, quam, ut videtur, inte-

gram babemus, ejusmodi animal non invenitur. Omnia
vero perpendenti, milii fere cei tum apparet, G. guiue-

ensem errore quodam 04 tnm esse. Initio enim hoc
nomine descriptum videtur specimen majus Nanotragi

in Museo Regis, infra, ad Gapram pygmaeam memo-
tandum. Hinc forsan veiha "pedes duplo crassiores,"

si tuu) lecijporis Gapiam perpusillam diceret alterum
>pecimen, juvenile Deinde vero, sub redactione libri

de jMuseo Regis, permulatione vel confusione facta,

not^e aliae buic additae videnlur, qnas Linnaeus alibi,

forsan a figura Sebae (I tab. 45 fig. 1) desumserit,

K V. Akad. HandL 7845. 26
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(e. gr. ''cauda snbtus nigra" et cet.) additis fortasse iis,

qnae in memoria retineret, viso Moscho javanico, jii-

culo obscLire colorato? Nisi hoc fere iiiodo expHcanda
sit res, C. guineensis ut animal, hodie ignotiiin, e

^Jnseo Regis amissum, liaberetiir.

C^apra #llVe?^« X, 68; — Xll, 94. Domestica.

var. ^ "angolen.sis Hasselqv." in ed. X; — in ed. XII
rectius "Angorensis" dicitur.

Capra ibear x, 68: (Syst. Nat. Vi p. 14 n:o6) sec.

Raji Syn. 77 (lapsu "79'') uhi Ibex Flelvetiae comme-
moratus, ePlinio et ex iis, quse in Helvetia aiidiverat

Piajus. Ipse coi-niia tantuni viderat. Ibices tum iu

Vallesia et Salzburgico inveniri dicuntur. Mares bar-

barn prolixam, nigricantem gerere dicit, incerliira vero,

utriim boc in Helvetia audivisset, an secundum Be-
loniiim retulerit. (Conf. nostram descr. supra, p. 278
var. — Olearii Mus. (GottorfF. Kunstk. 1674) t. 10
Hg. 1: ostendit caput male delincalum ibicis, "so sich

in dera Sch weitzer-Gebirge befindet." "Diese börner

seynd anderthalb ellen lan?." Barbarn ostendit. —
Wagneri H. N. Helvetise, 156, etiaiu ibiceai Helvfli^e

proponit. Hinc C ibex Linnasi niiUa alia nisi Hel-

vetica esse potest, sed barbata, si dLiae varielates ibi

i n veni ren t ti r.

In S. N. XII, 95 adduntiir: Gessner Qnadr. ("331

t. 1099"). Hic de Ibice otnnia cogmta colligit, etiam

de Cretensi etc. Quinimo, iconem habet C. pyrenaica^

(Hist. Aniin. Francof. 1603, pag. 304), cornibus apice

inflexis (eadem Jonslon Tab. 26, signata C. hispaniea).

Commonet, Strabonem verba Polybii a(Ferj-e, qiiibns

docet alpes belluam habere caprinain, barbarn maxi-
mam gerentein etc. *). — ''Be lon obs. 20": (in ed.

Gallica, 4:o Gap. 23 p. 31, 32) tantum de ibice cre-

tensi loquiliir, cujtis descriptio vix a Capra beden
dilFert, sed corniia in icone nuiilo sunt minns ciirvn ta.

— Aldrovandi de bisulcis, p. 731—3 et — Jobn-
ston 1.28 vix novi qvoddam ad opus Gesneri addunt.

*) Ges.xer memorat, feininam ibicis in Helvetia ^^Vbschen

vel FbschgeiSS'''' vocari; quo in nomine Ibex latinum

agnoscitur. iXomen Gallicum b<idiernum: BoiK/uetiHj

a Belonio Bouc-e-stain scribitur; quo facillime in-

lelligitur, boc a ladice geiiuanico Steinbock oiiii.
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€^apr€s mum^rieu X, 70; xn, 95. Diagnosis
et AiH.lores allati indicant varietatem Capiae dome-
sticam, monstrosam, in Oriente viilgaiem, aiiricnlis

pendnJis et maxilla siiperiore abbreviala agnoscendam.

CVfpr/f mpmi^priM. x, 68 et xn, 95. Loca ci-

tala preesei tiiii tractant var. ex alpibiis Oelvetiae; Belon
de rnpicaj)ra e Giaecia, (non vejo e Greta) loquitur.

€^€ipr€l depresmi X, 69, et XII, 95: descriptio

brevis, originaria, varietatis Caprae domesticae. Conf.

ed. 2:dam, iibi piimum exponitnr.

Vnprti re^ersi^ X, 69 et XII, 95: etiam var. do-
mestica videliir. Hasc, ut prior, in S. N. Ed. 2 iisdem

feie vei bis describitiir.

t^i^pns py^mmu X, 69 etMoschus pygm. XH,
92. — Venio niinc ad animal, inter Pecora minimum,
sed erroribus histori.oe litterarias omnia antecellens;

quod fata jussisse videnlur, ut nemo fere nisi peccando
tangeret. Flaud aliter sese habet bisloria s. d. Trochih'

minimi, quem nemo vidit, pluriumque minimoium,
testantium propensionem hominum ad fabulosa, quae

ipsum LinnoRum, ut sagacitateir» solitam amiserit, in-

duxit. Hodie quidem dubia sunt ex magna parte so-

luta, sed ut plane perspecta sint hisloi iam bujus ani-

nialculi litterariam ex imo fonle incipio.

Seba in Thesauro, Vol. 1, icones quasdam dat,

quae bodie, magnitud ine, colore, forma parfium et prae-

sertim defectu ungularum spuriarum ut imagines Na-
notra^i nostri (I, p. 191) sat bonse agnoscuntur; sc.

Tab. 43 fig. 1 : magiu*tudine cati minoris; verisimililer

5 junior, ob defectum cornuum et scopam caudae mi-
nus evidentem;
Ibd. fig. 2, ju venis minor, forte etiam ?; et

Ibd. fig. 3 pullnlus 6-pollicaris. His addunlur:
Ibd. fig. A et B, pedes ejusdem generis;

— fig. G. et D, cornua diversi generis; quorum C,
in descr. fig. 3tiae, alienum dicitur, alterum vero, certe

alienum, nuiiibi commemoratum invenio. Postremo:
Tab. 45 fig. 1, feminam adultam exhibere videtur.

Linnaeus forsan hoec animalia apud Sebam Am-
stelodami viderat, sed mentionem non facit nisi mini-
mi, tab. 43 fig. 3; cui iconi nititur "Ga pra, pedibus

digito biunano angustioribus" in S. N. II p. 42 et VI
p. 14 n:o 4. Reliquas plane ignorare videtur; sed:
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In Mus. Ad. Fr. (1754) p. 12 diio nomina pi oponnn-
lur: Cervus guiuee?isis j de qnn snpra, pag. 301, cgi-

mus (ubi SLispicionem proposuimus, tabu lam Sebae 45
fig. 1, inscio auctore, adhibitam esse), — et Capra
perpusilla "ex India," ubi ilerum iconem Sebanam,
43, 3, solam, cum diagnosi citala, ex Syst. Na t. II et

VI, affert; additque hane descriptionem : "Pcdes vi\

calami scriplorii crassilie. Corpns giiseum, magnitu-
dine Felis, collo subcinereo. Subtus alba est cauda

et gula, abdomen, sternum et feinora interiora. Aures
ovatae nudiusculae. Fröns macula longitudina Ii fusca."

Quid hoc sit ab ipsa descriptione minus certe prodil.

Sed, inter animalia Musei Ad. Friderici, e colleclio-

iie Drottningbolmiensi, adhuc in Museo nostro adsunt

specimina quoedam, rem ilhistrantia *) sc.

1. Nanotragus spiniger (Ten) ) nob., (f' junior, niagni-

tudine et Ibrma ita simihs figurae Sebance 43, 1, ut

typum ejusdem crederem, nisi cauda difFerret, «;copå

albå, e pilis elongatis, qs. pectinatå, insti-ucia, quae in

femina minus evidens apparet. Coinua minima, vix

5 rnillim. ionga, a pilis omnino occulta adsunt, quas

L i n n 26 u s non vidit.

2. Ejusdem speciei pullus feraineus, rudimento funi-

culi umbilicahs siccati adhuc adhasrente. Hic vix uia-

jor est, quam icon Sebas 43, 2, eique simillimus.

3. Traguli javanici foetus vel pullulus neonatus, cum
parte funiculi umbilicalis relicto; magnitudine et förmå
simiiis iconi Sebanae 43, fi^^^ 3, sed colore juguh diffe-

rens. JMinus tamen certum est, hunc quoque e coU.

Drottninshohiiiensi oriri.

*) Haec animalcula, in spiritu vini asservata, recen*ioie

tempore signala sunt "Moschus pvgmaeus, Java," et

simul cum speciminibus veri M. javanici seposita sunt.

Vetustate sat decoloria sunt et, ob angustias vitri, ce-

mento bene clausi, non agnoscenda eranl: quare ea

,

ante impressionen! partis prioris hujus Iraclalus, minus

observavi, credens minimum, quod verus est M. java-

nicus, solum esse tvpum Caprae perpusillae et Mo«;chi

pygmaei Linniei. Non didiitans, rcliqua quoque esse

specimina i\J. javanici, credidi alterum eorum, cni

signum solilum coll. Drotlninghoimensis adhaesit, esse

typum Cervi guineensis Linnaji.
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His in ven tis sole clarius est, Capram perpusillam
(Linn. Mus. Ad. Fj-.), esse alteium eorum. Initio for-

san, ut snpra diximus, specimen majus, ut typum
Gervi guineensis cogilasse videtur Linnaeus. Capram
perpusillam tum forsan medium vocavit, ve! mini-
mum, si hoc revera ex iis temporibus derivatur. De-
inde vero, confusione quadam facta, certissime de-
scriptio speciminis maximi adhibita est sub Capra per-
pusilla Mus. Ad. Fr, p. 12; quod verba "magnitudine
Felis" et "aures nudiusculae," bene cum hoc, non vera
cum reiiquis convenienlia, satis testantur. Sic demon-
stratum habemus Capram perpusillam esse animal,
supra, a nobis, Nanotra^us spini^er T^vnm. tX^^e\\a\.nm.

In S. JV. X p. 69, 1758, quarto post Mus. Ad. Fr.

anno, impressum, invenimus Capram pfgtnceam j ad
quam eandem figuratn Sebanam (43, 3) cum diagnosi

e Sysl. J\. VI, pro synonymis afFert; sed omnino de
Mus. Ad. Fr. tacet. Artert vero, ut principalem, rem
quandam, omnino novam: diagnosin, cornti describen-

tem
,
quod hujus esse credidit. Nullibi unde venerit

vel ubi asservetur vel descriptum sit, memoriae pro-

didit. Icones cornuum in tabula Sebae, nuper com-
memoratas, non afFert, neqne omnino cum his conve-
nit cornu descriptum, quod evidenter fuit Antilopae

pygmeoe Licht. Darstell. t. 16 (vid. in parte priore

p. 190; Ant. caerulea H. Sm). Quod igitur animal,
inde a Liniiaeo cognomen pygmece ferre dici potest.

Pallasii vero Antilope pygmaea minima huc spectat,

de qua infra dicemus.

Postremo, in S. N. XII p. 92, Moschus pygmceiis di-

citur animal, prius, in Ed. VI, secundura Sebam, 43, 3,

memoratum, cum eadem diagnosi allata. ABri^ssonio
attentus factus, cornu, in Ed. X descriptum, non esse

hujus, agnoverat. Mirandum sane, quod etiam hoc
loco de Mus. Ad. Fr. omnino silet, quasi pauUum
de indole genuina Gapiae perpusillae dubitaret. Sed ut

fontes affert icones Sebanas tab. 43, fig. 1, 2 et 3,
quarum duas priores hucusque ignorare videbatur.

Nullum igitur est dubium, quin Moschus pygmceus L.

sit Nanotragus spiniger noster.

His expositis munere, in eo quod ad animal Linnae-

anum spectat, perfuncti sumus; sed paullo longius

progredi liceat.
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Brisson, in Regne Animal, 4:o Parisiis ITSö, p. 95,

genus Traguli condidit*), cnjiis cliaracterem princi-

palem e defectu cornuum petivit; in qao hajc aninia-

lia enumerat:

1. "Tr. indicLis;" evidenter Javanicus (vel sp. affinis):

dentes enim adesse dicit '^caninos 2, utrinqne unum;"
colorem jnguli neglexit, cnm verisimiliter caput tan-

tum habuit; colorem vero ex Seba "tab. 43 fig. 1,

2 et 3" (Nanotrago) transscripsit. Patriam edit: In-

diam et Africam.

2. "Ti\ guiueensis" sec. Seba t. 45, f. 1. Vid. supra.

3. ''Tr. Surinamensis," sec. Seba t. 44, f. 2', quae est

Tr. meminna rec. , c. falsa edila patria.

4. ''Tr. Africaniis" sec. Rajum, Ca pra Grimmiij =
Sylvicapra mergens rec.

5. '\Moschus" = M. inoscbiferus L. S. N. X.
In bis n:o 5 est animal alienum, jam a Linnseo no-

minatum; n:o 4 est alienum ob cornua, tum temporis

ignota; n:o 2 paullum dnbium existit, sed verisimiliter

est Nanotragus, alienus ut cornulus. Igitur restant

n:o 1 et 3: genuini Traguli. Horum vero prior specie

incerlus et cum descr. Nanotragi adulteratus. Eigo
n:o 3, Meminna est typus generis Traguli.

Buffon in Hist. Nat. (4:o Paris 17ö4) vol. XII, p.

310, haec animalia nominibus Brissonianis (Chevrotain

et Tragulus), describit, sed 3Ioschum ab boc genera

segregat. Brissonium, hoc loco, nt plerumque, ne-

gligit, etsi muUa ex opere ejus acceperit. Species tres

proponit:

1. Sp. Brissonianas 1 et 2 in unam conjungit, quam
vero, aeque ac Brisson, a capite Traguli, dentibus

longis caninis armalo (lab. 43 fig. 1) cum iconibus

Sebae (Nanotragi) cnmponil; ecornem dicit, Indiamque
et Africam inbabitare refert. Serius p 375) dicit spe-

cimina duo integra ex India ("des Tndes") adesse, quo-
rum alterum ex insula Mergui [juxta Malaccam]. Hoc
igitur era t sp. Traguli napu vel aliiis, javanico affi-

*) Nomen Tragub' prius a K le i nio adbibitum est; is

vero aucfor non magis quam Rajus, vel Gessnerus

ideam generum, neque nominiim genericorum acce-

perat, quare, in qucestione de nominibus Systema ti-

cis, negligendus est.
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nh\ Sed in tab. 42 iconem dat pulluli hujus "Che-
vrotain des Indes" (priini in p. 375 descripti), in qua
pulluni masctiliniim JVanotragi ex Guinea agnoscimiis.

Structura caudae piopria, color et defectus ung. spu-
riarum, bona sunt indicia. Gonfusio parfectior esse

nequil.

2. Meminanij sec. K no x ii Rel. de Ceylan, ut in-

colaiij hujus insuloe, nec Americrr, agnoscit.

3.-öm sp.j corntitam, ex Afiica addit. Pedes enim
quosdarn (tab. 43 fig. 3—6) simul cum cornu parvulo

(ibd. fig. 2) in una pyxide simul positos (p. 377), sed

patrioe ignolae, in Museo Parisiensi inveneral. Has par-

tes credit esse illius animalis, nani inter pecora, quod
Bosman, Desmarchais et Adanson, e Guinea et

Seiiegallia, nomine Guevei et Guevei-Kajor, comme-
raorant. Incerlum est quaenam sit hoc Gue'vei, inter

plures parvas Pecorum, ibi habitantium, species; cornu
vero et pedes, inter nobis cognitas, non possunt esse

nisi Nanotra^i. Minime sunt Sylvicaprae vel Neotragi

speciei cognitae. Sic tertius Tra^ulus BufFonianus, ve-

risimiliter est idem ac pars primi: Nanotra^us noster.

\:tam Traguli speciem in Supplemento addit, e Java,

quam distinctam credit, quae vero non multum ab
altera parte primas (Tr. javanico) differre videtur.

Haec omnia, tum temporis commissa, baud admi-
randa sunt, sed grati, meritorum Buffonii memores,
Tacta, qualia sint, exponimus. — Postremo addemus,
4tara speciem Brissonianam Traguli, a Buffouio ab
hoc genere alienam jure haberi. Cranium affert, p. 329,
tab. 41, f. 2, 3, nomine ''la Grimme," quod vero est

alius speciei, quam Brissonianae, sc. Sylvicaprce grim-
mice Pall. Miscell. et Spicil. I, e Senegal (Sylvic. grim-
mia nob. Vet. Ac. H. 1834 p. 190).

Pallas non multa de Tra^ulis dicit, sed variis lo-

cis, secundum Buffonium, nomen illis conservat, sc.

Spicil. XII, 18 in nota, ubi "Tragulum e Java" de-
sciibit; XIII p. 28 pluries, ubi nomine Tr. javensis

utitur. Generi autem Traguli necessarius existimat

defectus cornuum. Buffonii igitur Sp. 3tiam, "Guevei
Kajor," utens exemplo Pennantii, a Tragulis distin-

guit et inter s. d. An ti löpas, nomine Ant, py^mece j

inserit (Spicil. XII, p. 18 n:o 20). Hoc loco auctores

Bos man, dubie, et Adanson ex opere Buffonii
affert; animal vero determinat, vel olFerendo iconem
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corniis parvuli in tabula BufFonii 43 fig. 2, ve) iconem
Sebae t. 43 f. 3. Utramqne vem iconem exhibere

Nanotra^unij supra diximus. Hujus igitur synonymon
est Antilope py^mcea Pall., quae longe a Gapra pyg-
inaea Linnaei et Ant. pyginaea recenlioium ditFert. (Ipsi,

in parte priore, pag. 190, erra vimiis in scribendo; "Syl-
vicapra pygmaea Pall."; ibi igitur, pro nomine Pal-
I asi i, legas L i n n se i).

Pen nan t prins, jam in Synopsi Mamm. 1761, p.

28, idem animal, sec. eosdem fonles definitum, no-

mine *'Royal Anlelope" proposuerat; ex quo Er x le ben
nomen Ant. re^iuj Syst. p. 278, fabricavit, historiam

vero et synonyma ejus cum INIoscbo pygmaeo, p. 322,

ut antecessores commiscuit, non sine causa querens de

difficultate hasc nomina extricandi. Eandem confu-

sionera apud auctores rellquos recentiores inveniraus.

Sic Schreber (V, 956) Tragulos veros nob. nomine
Moschi pygmcei L. distinguit, sed ungulas spurias nul-

las dicit, et Tr. javanicum sepnratim, sec. G me lin i-

u m, p. 962, sed nomine M. indici, describit, e. s. p.

—

Gu v i er 1817 Tragulos bene exponit in genei'e Moschi,
sed tantum nomina specierum sec. Bu ffo n i u m exhibet.

Temminck tandenj dubia de animaiculo nostro

levavit, in opere egregio: Monographies de .Maramalo-

gie f, (1827) pag. xxx, in synopsi generum Mammali-
nm, hasc verba inserendo: "Il faut rayer du genre

Mosclius Tanimal inscrit dans les systemes, M. pj^g-

mcciis y toutes les indicalions reposent sur des jeunes

d'une espece de tres petile Antilope, mon A. spinigeraj

des cotes de Guine'e et deLoango. Gette esp. est raoins

grande d'un tiers que TAnt. pygmaea." (In opere ci-

talo non plura de hoc animali inveniuntur\ Hane in-

dicationem excipiens, Fischer in Syn. INlamm. 1829

p. 4(i9, synonymiam meliorem exposuit, ut etiam

A. Wagner in Suppl. ad Schr. IV, 457. Sed uterque

Ant. pyg77iceam (Linn.) Licht. nomine "Ant. pygmsea
Pallasii" vocant.

Haec omnia dicta, breviter, ita exponi possunt:

l:o Nanotragus spi?iiger (Tem.) (vel, si mavis, per-

piisillus L.).

Seba Thes. I, tab. 43 fig. 1—3 et A, B.— — - tab. 45 f]g. 1 ,hinc Tragulus n:o 2 Briss.).

Linn. S. >\ II—VI: Gapra pedibus digito humano
angustioribus (<;ec. fig. Sebae).
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Cf^rviis e;nineen>is L. Mu^^. Ad. Fr. p. 12, et S. N.

X et XII (forsan sec. Sebse tab. 45, 1?).

Capra perpiisilla L. Mus. Ad. Fr. (Sec. specimina

adhuc asservata).

Moschiis pygmaeiis L. S. N. XII, 9?.

Antilope regia ErxI. (Royal Ant. Penn. Synops.) et

Antiloj>e pygmara Pall. Spicil XII p. 18: Anibo baec

nomina secnndnm: Buffonii Chevrot. d'Afi"iqiie,

Gnevei, p. 310 et seqq. ; tab. 43 cornn; f 3—

6

pedes.

Ant. spinigera Temm. Monogr. I p. xxx. — Fisclier

Syn. p. 469. — A. Wagner SuppL 457.

Obs. Moschiis pygniaens ErxI. Gmel. et rec. e Na-
notrago et Tragnlis confusis, ex his fontibus dei ivatnr:

Tragnbis nro 1, indicus, Brisson R. A. 95 (Gaput

Traguli, corpns et historia mixta).

Chevrotain des Indfs, BiifFon, H. N. XII p. 310. Tab.

42 (Schreb. 244, fig. inf.) Nanolragiis juv. = pag.

375 descr. prima. — Sed tab. 43 fig. 1 (Schreb.

244, sup.), caput Traguli, javanico affinis, = p. 375,

descr. 2da et 3tia.

2:o Tragulus javanicus. Gmelin S. N. (sec. Chevr.de
Java Buir. Suppl. — Pail. Spic. XII). — Tr, indi-

cus Gm. Schreb. (nec Brissonii).

Observas nuper exposita de historia hujus et sp.

affinium cum Nanotrago commixlarum.
3:o Sylvicapra pygmcea (pars prior, p. 190).

Capra pygmaea Linn. S. N. X, cornu, nec Synonyma.
Ant. monticola Thunb. Vet. Ac. H. 1811.

Ant. pygmaea Lichlenst. Darstell. t. 16 (non vero Pall).

Ant. caerulea et A. perpusilla Ham. Sm. Griffiths An.
Kingd. (et Fischer Syn. p. 637).

4:o Sylvicapra Gri?nmia (pars prior ibd).

La Grimme Buff. XII p. 329, tab. 41, f. 2, 3, cra-

nium (Schreb. tab. 258 B, 2, 3).

Antilope Grimmia Pallas Misc. et Spic. 1; (non vero

Capra grimmia Linnaei, quae est S. mergens rec).

Citprn guzella S. N. x, p. 69, n:o 7, "cornibus
rectissimis secundum solum Rajum; Qnadr. 79,
^'Gazella indica;" ubi, falso cum patriae indicio, Oryx
capensis (Ant. Oryx Pall.) describitur. Rajus vero
pro synonymo afFert Ephemerides Germ. A:o VIII (1677)
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p. 1, iibi D.T Joannis Danielis major, nomine
Capri bezoardici, decribit et delineat rornii curvatum
Orvgis leticorvgis Licht.

S. N. Xfl, (39, accedunl: Bri^son, E.. A. 67, qiii

enndejn O. capen^eni, eodem inndo, quasi ex India ör-

tum dcscribit, ut lun:i pleriimqne in Capensibus de-

scribendis factiim e>L qnia cnm navibus, ex india re-

diicibus, ajfei i ei][ nr. Bnssnn vei-o addii: Elan, Kol be
Capens. Tom. 3. p. 3J. 34 nbi Damalis oreas,— etPro>p.
Al pin i ^EgypL '2'S'2 t. 14, fig. 1, ubi cornu leucory-

gis (Licht.) describ; tiii-. — Igitiir Capra ^azdla L. est

Oryx Africcp meri Jional is , cnm immixtis paucis de

sp. septeni trioiifl Ii etc. > onnn taraen specificum s^a-

zellttj A. dorcadi propi ium et ab Oryge alienum, non

accipiendiira censnimus. Iclem x\nimal est j^nt. oryjc

Pali. et Jnt- rccticornis Erxl.

Cfipvéi cerviefspra s. n. x, 69. n:o 8. Fons
principalis est: "Gazella africana'' Raj. Syn. 79, n:o 4,

Libi Antilope dorcas male describi videliir, cornibns

lyratis et cet. ^Hic locus affertur in S. >7 VI, 14 n:o 7

et edif. priori] Hnic animali Rajus addil nomrn
Plinianum S']"Lqj5iceros, '"qnem Addacem AtVica appel-

lat:'' ideaique. nomine An^Iico, '"'tlie Antilope'''' appei-

lat. — Linna?us prceterea. boc loco iit in Ed. VI;fa,

affertnnmen: CapncervcEj, Kaempferi, Amoen. p. 398,

tab. in p. 4' >7, fis:. 1. Observes tamen, errorera commis-
sisse Kcempferiim. niimeros 1 et 2, in iconibiis pagins

407, ti-an<ponendo. Describil enim p.398animal Pashij
in montibus Persiae vivens, genetricem Bezoaris opti-

mi orientalis, et citat iconera in pag. '"407 n:o 1;"

sed falso, nam n:o 2 inscjipta est Påsen et cnm de-

scriptione convenit. Hsc est Capra qnaedam, sine

diibio ce^a^rusV^W. '^Conf. siipra p 282, et in sp. .=eqv\

Dein veio, p. 403, in fine, memnrat Animal Ahiij be-

zoar mitioris pi-etii fovens. Indicat fignram I. c. 2,

pio 1, quae, Alm inscripta, Antilopem subgutturosam
praebet; qnam iconem Linnieiis h. I. spectat.

Hl fontes, nec plures, a Linnaeo atierimtLir; sed

tamen patria allata, "India'', et diagnosi^;: "cornibns

terelibus, dimidialo-annuialis, contorlis'' (cui in ed.

XII accedit verbum "flexuosis") aliud qiio(idam ani-

mal indicant, sc. ilind, quod Buffon dein TAntilope

dicit. Hac eliam diagnosi ductiis Pallas eidem "An-
tilope" Domen dedit Ant. cervicaprce. (Cf. Spic. I, p.



Sli

18 et 21). Nulla res prcebet hoc anima!, (nisi forsan

cornu?) Linnaeo ipsi cognitum fuisse; adest igitur sine

dubio aliiis quidam fons cognitionis ejusdem. Hic

vero cei te esse videlur icon optima "Gaprje vel Hirci

bezoartici"' Aldrovandi, Bisulc. 756 (descr. p. 755
cnm noiiiine Cervicaprce in niargine), quoe, h. 1. omissa,

deinde in S. N. XII, foisan ob noinen, ad Capiam
bezoarticam a Li nnaeo alfei tur, ubi vero omnino aliena

apparat, — Non igitur dnbilo Linnaenm, in S. N. X
p. 69, n:o 8, ex opere Aldrovandi, Ant. cervicapram
Pall. descripsisse. Sed pro Synonymis, S. N. VI attn-

iit, ubi, sec. Rajiim et Kaempferum, Antilopedor-
cas vel. sp. qiiaedam affinis describitur.

In S. N. XII p. 96 n:o 8, synonymia prcebet mix-
turam, duce Brisson io compositam: Hoiittiiyn 3.

197; t. 24, f. 1: icon ad Ant. p^^gargam Pall. refe-

renda; descriptio aliena. — Brisson 68, n:o 8; ''Ga-

zella;" afFert omnia synonyma Linnaei, praeter Hout-
tdvnii, et praeterea ambas Strepsicerotes Gessneri. —
"Dodart Act. 3, p. 1, p. 95, t. 11." [h. e. Mem. de

l'Ac. des Sciences 1666—9, Tom. 3, partie 1, pag. 93.

pl. 11; Perrault auctor dicitur"]. Ibi icon bene
agnoscenda Ant. cervicaprce Pallasii exhibt tur, "c. pi-

lis longis circum cornua.'' — Strepsiceros j "Gessner
Quadr. 323:" citatio sec. Brisson facta ; Gessner enim
describit Strepsicerotes duos: alterum, Beiloiiii, e Greta,

varielatem Ovis domesticae, (Edit. latina Francof, 1603)

pag. 294, lapsu typogr. signata "308" (a Linnaeo alla-

tus sub Ove strepsicerote); allerum, ibd p. 295 (lapsu

"309") cum figiM-a capitis, a Jo: Gajo accepta, quae

caput cornutum Ant. addacis Licht. non male ostendit.

Haec icon a Linnaeo b. 1. indicatur. -— Aldrovandi
Bisulc. p. 740, uhWdem ca\m\. addacis minus bene imi-

tatum, apposito collo exbibetur.— J onston t. 24 (idem

caput addito toto corpore ficto?). — Hoc igitur loco

omnia conferuntur. Sed cornua Antilopes cervicaprae

Pall. revei-a sunt turrito-spiralia et annulis uno latere

iiiterruptis cincta, neque aliud animal tum cognitum
erat, quod ejusmodi haberet cornua

;
quamobrem minus

est admirundum cornua addacis, secundum icones mi-
nus bonas, fere similiter forma ta, hoc loco allata esse.

Vaprii, bezOUriiea XII, 96 n:o 9. Hoc nomen,
a Linnaeo non prius memoratum, addito brevi descri-

ptione, plures complectitur difficultates. Hos auctores
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alFert: Brisson Quadr, 69 nio 10; qui locus evidenti

eriore hoc ioco allaliis; Brisson enim ibi, nomine Ga-
zellae Africanae, Aiit. dorcadem Linnaei, ed. X, describit

et eosdem fonles afferr, addito Ht^in. Mex. 893, queni

etiam Linnaeiis in ed. XII dorcadi jnre adscribit. —
Aldr. Bisulc. 756. iNiiper ostetidimus, fignrain h. 1.

piopositam verisiiniliter esse ipsum iypum Capr(B cer-

vicaprce Linna3i S. N. X. — "Piaji Quadr. 80:" haec

citatio non spectare potent nisi verba quaedara Bonlii

de Gapra bezoartica, ibi, siib Gazelia indica, allata:

"Gaprae istae non valde dissimiles sunt europaeis, etc.

Reliqiia enim, in hac pagina conscripta, alibi a Linnaeo

afferuntiii-. — Postremo Linnaeiis affert Capri-Cer-

vanij Kaempf. Amoen. 398 t, 407, f. 2 (Pasén in-

sciipta, de qiia sub Gapra cervicapra locuti suinus).

Haec, Capram cegagruni. Pall. exhibens, typns videtnr

Caprce bezoartic(t Linnaei; quod certius apparet, quiim,

evidenter secundiim Kaempferum, dicit: "Habitat in

Persia. Profert saepe in ventriculo abomaso Bezoar

orientale." Sed descr. cornuum, in diagnosi, evidenter

verbuni "teretibiis" a Gazelia Brissonii accepit. -— Gon-
cludimiis ex his, C. bezoarticam Linnaei proprie respi-

cere C. cegagrum Pall., ex opere Kaenipferi Lixx.eo

cognitam, sed ita cum alienis confusam, ul nomen ho-

die oirnino rejiciendum sit.

Vapra X, 69 n:o 9: affert Syst. Xat. VI

p. 14 n:o 9, ubi, sec. ''Gazellam Africanani" Raji.

Quadr. p. 80 n:o 6, etiam,.h. 1. allätarn, Jtitilope dor-

cas rec. describitur. Incertiim vero quaenam sit va-

rietas ex iis, qiias suprn, p. 267—8, exposuimus.

XII, 96 addnntiir: "Algazel ex ACrica." Hern. Mex.

893, qtiod onini jnre Ht; nnm in Lyncei Annotalio-

nibus ad Hernandesinni
, p. 893, adest icon "Algazel

ex Aphiica" inscripta, quae bene dorcadem reprae-

s(^ntat; Linnaeus vero nnllo jure addit patriam "Me-
xico;" Lynceiis enim, etsi in libro de Mexico, ani-

Mial "ex Aphrica" ortnm dicit. — AlFertur quoqne e

niale cotnpilalo npere Houttiiynii, vol. 3 p. 213,

1. 24, r. 3, quae est repetilio iconis Sebae, I t. 42 f. 4,

Temmaniazauiae, e IMexico diclae, sed nirnis similis Bn-

balidi caanice.

Cfipva iaiat^ica — XII, 97 sec. Act. Petmp. (Xov.

Gomm.) 5, 345 et 7 p. 39, t. 19, ubi a S. G. Gme-
I i n i o
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Ii nio Antilope Sai^a Pallasii primum describilur

,

minns apte "ibex imberbis" vocala. Nihil hoc loco

dnbii existit, qiiare nomen, secundum Linnaeiim,
Antilope tatarica accipiendum censiiimns. (V. supra p.

270). Sed fatendtim est, descriptionein Gmelinianaiii

priorem (Vol. 5) male rem illustrare. E. gr. dentes

maxillae siiperiori priinores tribuit.

€^apr€€ ffriiStinin X, 70, tantummodo sec. Raji

Quadr. 80 n:o 7, ubi "Gapra sylvestris Africana Grim-
mii" ex Ephemer. Germanicis Anni 14, Obs. 57, de-

scribitiir. Hoc vero animal est Sylvicapra mer^ens
varietas GafFra (Ant. Burcheilii H. Sm.) colore gri-

sescens, ex Afr. meridionali a Doetore Grimm allata.

— In S. N. XII, 92, praeeunte Brisson i o, Linnaeus
eandem vocat Moschiim Grimmiam, cnm "corniia nu Ila

nota" essent; sed niliil novi addit. — Nomen Grimmii,

ut supra (p. 309) appaiet , deinde a Buffonio etPalla-
sio alii Sylvicaprae, huic affini, e Senegalia, datum est.

€^apra UmmOU X, 70, cum citatione Tragelaphi

et Musmonis G*^sneri. Quoi um prior est Ot;/^ ferae spe-

cies, in Groecia (incerto loco, non vero in Greta) a

B el o nio visa et delineata (Gonf. Belon Observations,

4:o 1588, p. 12l, 122). Haec, secundum Beionii figu-

ram et descriptionem , esl O. nmsimon j, sed varietas

colore giisescenle, paullo pallidior quam vulgaris, e

Corsica; coj nna forsan majore curva tura arcuata; pili,

praesertim dorsi et pectoris, longiores; pedes albi. In-

certum an sit iilius varielatis, quam hodie O. orien-

talcm ^ an iilius quam O. cypriam et ophionem ap-
pellant, cujusque specimen, e Gypro, Berolini asserva-

tur. — Musmori Gesneri: est Ovis nmsimon rec. ''ex

Hispania et Coisica." — Diagnosis Linnaeana h. I. e

descr. Beionii desumla est. Praeterea Linnaeus addit:

"Habitat in Sibiria. Gmelin"; quae verba 3:am Ovis spe-

ciem, vei-e disfinctam, h. 1. involvunt, de qua mox infra.

In S N. XII p. 97 insuper citat auctores: Gmel.
it. 368 et Act. Pet. op. 1758, v. 4, p. 388, 1.8, f. 2, 3,

ubi S. G. G m e 1 i n Ovem desoribit, deinde a Pallasio
(Spicil. XI p. 1). Ars^ali dictam (v. supra p. 274). —
Postremo addit desc^:iptionem brevem, maxima parte e

Brissonio p. 71, et ibi, sub "Gapra orientali'', e Be-
lon i o, p. 121, nupercit., excerpta; sed vocabula: "al-

bida sunt cornua" e Gmelinio orla videntur. Nomen

K. V. Akad, Handt. 7845. 27
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Ammonj apnd Linnaeum plures Oves feras coraple-

clens, pessime deinde a Pallasio pro Capra caucasica

adliibituQi esl. Potissimum igitnr hodie rejicilur.

OVIH aries X, 70; — XlI, 97; tantum domestica.

Oi*is guineensis x, 71 et — xii, 98: tantum-
niodo stcandum Marcgr. Brasil. VI, cap. 10, et R a-

jnm, Quadr. 75, qni Marcgravii vei ba ciffei t. — Var,
domestica ex Africa; conf. supra pag. 273.

Ovis StrepsicerOS X, 71: sec. Be lon Itin. 20
[Observations, Cap. XIV p. 3(3], ubi Ovis niemorabilis

domestica, "in monte Ida ins. Cietce vulgaris/' cornibiis

jectis, spiraliter valde tortis, describitur. C credit

hane esse Ovis vulgaris varietatem, eandemqne faba-
lam de Unicoinu suggessisse. — Aldrov. Bi>ulc. 407.

et Raji Qv. 75, non nisi verba Be lon i i referiint.

In S. r^. XII p. 98 accedunt: Gesner Ic. 37 [Hist.

p. 297], — Jonston tab. 45 et Brisson p. 45, omnia
tantummodo e Belonio l.c. — Äddit tandem: Hout-
tuyn 3, p. 267 t. 2ö7 [pro 26], ubi Antil. strepsi-

ceros Pall., animal totum, ''e\ oris Africae occidenta-

lis,'' repraesentattir, cnm figura bona cranii cornuti,

"ad Regem Siieciae missi."

J^OS tanrUS^ X, 71 et — XII, 98, vix diffemnt.

^) domesticus (in ed XII Ii t. a et ^3 inversae}.

a'! Urus_, Caesar Bell. Gall VI cap. 5, a Linnaeo habe-

tur Bos feius. Incertnm qiiodnani animal Caesar de-

scripserit, sed verba "Specie et colore et figura tauri,"

et "Cornna pro poculis utiinliir" potiiis de ^^7?//'0 fero

qiiam de bisonte dicta videntiir; neqiie de juba loqiii-

tur. Nnlla alia avictorifas atferlur. Credimus igitur

L'rum Linnaei et Cae^aris aliud animal fnisse, quam
Bisontem, eosqiie male egisse, qui Bisontem Uriim appel-

lavernnt. Magni tudinem, quam Cassar describit, ''pa-

uilo infra ElephanlON," ceqiie in utroqne liorum qua-
drare, probant ciania ingentia et scelela iilriusque,

in terra inventa, quae in Acadeniia nostra Lundensi
asservantur. — Memorandiim est Linnaeum non Urutn
Raji, p. 70, alTerre, ubi nolitia Mentzelii de Bisonte,

nomine Uri, et Cae^aris de Uro simul inveniuntur.

hOt^aSUS X, 71, tantum nixus in Raji Quadr.

71 et Joristnni tab. 18, f. 1. Kajus vero Aristote-

lem transseribi t : de Ronaso e Pasonia "cervice armo-
rum tenus jubala, «qui in modum,'' quod* Bisoiitcm
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signiiicare videtiir. — Figura vero Jonstoni, nescio

unde sumta, videretur esse corpus bovis, additnm ca-

piti factitio, secundum crania fos>ilia bovina, a Ges-
neio p 137 delineata, cornposito.

In Edit. XH, p. 99 adduntur: Gessn. Qaadr. 145,
ubi figura et desci iptio bonse Bovis tauri Feri , secun-

dum vivuai factae, exponuntur, de quibus supra (I. p.

200) locuti sumus. [Locum origin. H e r be rs te i n i i

,

de Uro et Bisonte, rem bene illustrantem, invenies in

Okenii All^r. Naturg. Zool. p. 1427J.
—

- Porro: Al-
drovaiidi Bisulc. 361, ubi crania tauri feri fossilia,

a Gesnero p. 137, etcaput, forsan fictum, ab eodem
Gessnero, p. 131, desumta, nomine Bonasi repraesen-

tanlur. — Bonasus igitur Linnaei compositio est a

Bove et Bisonte.

SoS bi.90n X, 72. Fontes sunt: Raji Quadr. 71, ubi

Bison Germaniae et Americae simul memorantur. —
Gessner '''296'' [In HisL An. I, Francof. 1603, pag.

128, sed signata 140J; quo in loco figura et descriptio

Bisontis e Mazovia exponilur, quae, ad vivum factae, a

Lib. Bar. ab H e r be r s t e i n, simulcum figura tauri feri,

nuper, sub bonaso, memorata, editse sunt. — Jonston
t. J7 f. 2 prasbel iconem Gessneri, nuper citatam. —
Catesby 3, p. 20, — et Hernandez Mexic. 587 Bi-

sonlem ex America exhibent. — Tandem Gessn. 301
[Hist. Nat. 130], ubi "Bison albus scotius," s. Bos tau-

rus in Scotia ferus, depingitur. — Hic igitur sohis ul-

timus locus alienum quoddam exhibet; reliqui vero

om nes de Bisontej europaeo vel americano agunt.

In Ed. XII, p. 99 nuUus fons accedit, ibi vero ^^i?£-

son aniericanus'" ut var. ab europceo, genuino, di-

stinguitu!'. Male igitur egerunt, qui nomen bisontis

ad var. americanam tianstulerunt, forsan quia hsec

sola it) Ed. Vl:ta commemoratur ; ibi veio nulla est

quaestio de nominibus.

ISf^s fgrunniens xn, 99, sec. "Brun. it 120 t. 120"

et S. G. G.nelin, Nov. Comm. Petrop. Vol. V p. 339
t. 7; pecus apud Calmuccas domeslicura describens.

Est Bos grunniens rec.

Bos ' btibiiliS^' X, 72 et— XII, 99, verbotim eadera.

Fontes sunt Gessner, Aldrovandus et Rajus. [Obs. Be-
lon circiter 1550 Bovem bubalum frequentissimum in-

-

venit in Italia, Graecia et Asia. Observ. p. 265].
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Bos in^ietm X, 72 sec. Edw. lab. 200 (Zebii rec).

De hoc bove conf. siipra, I p. 201.

In ed. XII, p. 99 additnr: Var. /? ex Afric.i, "Bu-
balus africanus Belon it. 119," [Observations, Cap. L,

p. 264— 266]. Belon unicum specimen Cahirae vidit,

"appoi te' du pays d'Asamie, combien qiie i'on en tron ve

aiissi en Afrique.'' Certe est e genere Bovis, nec Bu-
bahdis. Caret tnbere dorsali (ideo non Zebii); magni-
tudo circiter Ceivi daniae, robiistiis, teres, rufescens,

cornibus valde flexis etc. — Videtur esse varietas qnae-

dani parva Bovis tauri.

A cl (! e n fl a el C o r r i g e n d a

in parte biijns li actatus priore:

Vet. Ac. Handl. 1844 p. 121— 210.

Pag. 175. Ad Faniiliam Cei viiicim:

Pictura corporis Cervoruni ptopiia quaedam

memorabilia praebeiit. Gum leliqnis Pecoribus

communia sunt: culor plerunique rufescens vel gri-

sens; villa iiifra-hilei a!is fusca vei iiigi icans, quae

lamen in Cervis rai ius apparet, vel lanluni colore

laterum inler series 2 alboinaculalas denotatur;

area analis alba vel pallida, s^epe fusco-cincla, ra-

iius supra caudam e.\lensa (in Cervo elapho et

afF.
,

Anlilope dauu», gulturosa etc). Sic etiani

aurium lineas tres inteiioies, pilosae, in toto Or-

dine eaedem.

Cervis ouinino desunt lineee vS. vit Ice obsen roe

per oculos, nares versus duclas, siiperne villa alba

vel pallida limitaln?, qna? in reliquis Pecoribus

frequenter observanlur; neqiie adest nigredo vei

albedo faciei anlerioris, a naribus cornua versus

extensa. Adest vero, in plerisque, n)acula ni^ra

s. fusca infra angulum 01 is, sa?pe in labiu suj)e-
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riore, nares versus, continuata. Quse macula, in-

ter reliqtia Pecora, vix nisi obsoletior in Capris

quibusdam, iii Sylvicapra mergenle et in Cervi-

capra capreolo observatur. Prascipue vero Cei vi-

nis propria est pictiira pullulorura albomaculata

,

quae tatnen paucis deest, aliis par totam vitam

renianet. Maculse certos tantum cutis iocos tin-

gnnt; sunt eniin:

l:o Series spinales, 1 utrinque; plerumque polli-

cem inter se distanles.

2:o Series infra lateralis, ad latera ventris, juxta

iimites culoris albi ventralis, rarius adest.

3:o Macula) laterales trunci; vel sparsas, vel in

series 2 laterales digestce; qnarum inferior. in-

terdum sola evidens, ad medium latus ducta.

4:o Mac. femorales, sparsa3; sed extremae (inferi-

ores) seriem curvatam mox infra genu (apicenj

ossis femoris) descendentem, formant.

5:o Series scapularis, ante scapulam, a serie spi-

nali, olecranum versus, ducla.

Lalera colli, totum gastraeum, caput et artus

his maculis ca rent

Pulluli, ut supra diximus, agnoscuntur for-

niis partium, quas pro notis descripsimus. Pictu-

ram seniorum, quum maculae remanent, picturag

juniurum exacte similem esse observavimus. Hos
pullulos descripsimus:

,

Alces juvenis, non rnaculatus, similis adulto.

Tarandus — non macnlatus, vitta infra laterali fusca^

evidente, et cet. ut adultus.

Cervus elaphus loete fulvus area supra-caudali pallidiore,

ut in adulto. Linea spinalis nigra, seriebus spinalibus

*) Haec pictura Cervorum albomaculata in affinibus Syl-

vicaprinis (Tragelaphis
,
Strepsicerote) quoque appa-

rent, sed maculae plerumque in strias spinales, late-

rales etc. confluunt.
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albomaculalis, polliccm distantibiis, vix in cervice con-
tinuatis. Maculje laterales numerosae; series scapulaies

et infralalerales minus definitae adsunt. (Maculanim
vestigia soepe in senioiibiis appareut).

C. philippinus (? e Maniila, Mus. Paris). Puilulus Tulve-

scens, non maculalus; pictura ut in adulto.

Hippelaphi typici oinnes prima aetate immacu!ati vi-

dentur.

C, axisj rufo-fulvus area anali parva, alba, fusco-cincta,

etc. vid. supra. — Series spinales <:ontigiiae, in linea

nigra silse, ad occipul exlensae. S«ries infralateralis

lineam albam, fere continuam format. Maculae trunci

rotundatae, crebre sparsae.

C. pseudaxis aduitus, ef. supra.

C, porcinusj, ful vo-grisescens, area anali vix distincta. Ma-
culae trunci crebrae, albidae, parvae (diam. 3—5 millim. .

Series spinales pollicem distantes, in slria fuscescente

sitae, tantum in basim cervicis continuafaj. Series infra-

laterales desunt.

C. damaj, area analis lalius alba, nigro-cincta. Series spi-

nales pollicem distantes, absque stria nigra, in cervice

distan liores et obsoletiores
,

capul vei sus evanescentes.

Series infralateralis deest; scapularis, lateralis et femo-
ralis striam fere continuam formant. (Seniores, in ha-
bitu sestivali, maculas plerumque conservant, etsi minu'^

evidenles).

C, vir^inianuSj Isete rufo-fulvus, (crebre?) albomaculatus.

Series spinales, absque linea nigra, a capite ad caudam
ductae, pollicem distanles. (Scopae pedum ut in adulto).

C. nemoralis pullus, simillimus priori; diflferl scopa meta-
taisi vix ulla. (Mus. Paris, et Lugdun.).

C. campestriSj laele ful viis seriebus spinabbus latius distan-

tibus. iVlacula3 laterales ulrinque in series '2 irregiila-

res digestae; infialateralis nulla. Orbila, ut in adulto,

infra, cum mnctda su{)eriore, alba; cauda supei'ne ni-

gricans. (Directionem pilorum et formam, v. supra).

C, nernorivagusj grisesceiis maculis ut in priore disposilis,

sed paullo pluribiis in scapulis femoribusqtie.

C. riifus.- rufus capite colloque gi isescentibus, gula alba.

Macukc ut in 'J prioribirs dispositie, sed series lateiales

(utrinquc 2) irregulariter multiplices; spinales sesqui-

pollicem dislant et, per totam cervicem, ut lineam inlerru-

ptae, conlinuantur (Mus. Lug(iun.); vel lanlum in basi

colli b>'t-viter exlensaj (Mus. Paiis.). Ratio liujus ditfe-

renliae mihi ignota.

ti
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Prox muntjac / color adulti, additis maculis albis. Series

spinales 2 pollices" distantes, non in co!ium extensae;

laterales, ulrimque 2, iiregulares ; infralateralis nulla.

E Sumatfa , Mus. Paris. In Miiseo Lngdiinensi pullulos
e Java vidi, nqciilis vel albis, vel obsolelis ornatos.

Pr. albipes? Wag'i.,^e Ceylon. Pnllus non major, quam
nuper descripti, sed maculis omnino carens. Mus. Paris.

Capreolus ciiropceusj fulv , -griseus (subtus non albus) dorso
fusco-castaneo. Macuiae 'iterum mulfse, Ar vescentes

,

minus distinctae. SiM ies sj».. j^les a capite ad caudam
extensae, pollicem distantes. * .

Moschus moschiferus et M. sibiricits) f^ulti sagpe vestigia

praebent macularum spinalium, lateiai' n et femoralium.
Tragulus meminna sem per iisdem maculis" Tpiegatus.

Tr. javanicus , pullidus non macniatus, siiT^-"Ns adultis.

Foetus 6-pollicaris, funiculo umbilicali adlju'i.s v..|,y.jq
^

in Museo nostro asservatur, piclurå adultorum oi _ ^,js.

Pag. 176: Rangifer, Taiandus; Conf. supra, in App.

2:da pag. 300: nomen rectius Taran dus rangifer scii-

bendum.— Ulteriore examine digna sunt ea, quoe de Ta-
rando dixerunt veleres, unde colligi fere liceret, boc ani-

mal, quoque recentiore tempore, in Europa media, vel

etiam meridionali, vixisse. P 1 i n i u s enim dicit '\Scbytai um
tarandus;'' Jul. Caesar (Gomm. VI, 26) hoc animal bene
describit ut ''Bos cervi figura" in silva hercynica ; et Ga s t o n

Phoebus de venatione ejus ita loquitur, u t ciederes, ani-

mal illi bene cngnitum in Pyrenaeis vel montosis Galliae

inveniri; patrian» vero non memorat. De qua re conf.

Gesnerum el BufFonium. Reliqui auctores veteres, qims
praesertim Aldrovandus memorat, nullam cognitionem Ta-
randi , nisi a Plinio acceptam, babuisse videntur.

Pag. 177: G er v US.

C. n;o 3 IVallichii^ ullerius a Blythio describitur in: Jour-
nal of the As. Soc.

,
qtiod amicissime nobis monuit cl.

Hartlaub. — vSp. magna: mas 3-f^nnis in dorso antico

4| pedes altus. Gervicis linea media fuscescens, longius

pilosa. Pläga supracaudalis pure alba. Partes inferio-

res albidae.

C. ajffinis Hodgs. n. sp. Div:s primae (C. elapbi), e Nepal,

cornibus longissimis agnoscendus (J. E. Gray in iittcris).

C. n:o 4, C. sika dictus est a Schlegelio in Fn. Japon.

Mamm. ta b. 17.
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C. n:o 17, nu dipalpehra, te-te J. E. Gray. est mera va-

rietas obscuia C axis, cornibus longis, ut in C. axi

form a t is.

C. dimorphe Hodgson, Journ. As. Soc. »>ä <p. quae in

Div. C. hippelaphi inserenda videtur: tauda brevi, au-
riculis latissimis, statuiå alla. C.eäxi tameD similis

colore juvenis fulvo, albomaculata'. IVatura pilorura et

magnitudo mihi ignotas. Ma? ^enior ^3-ennis' obscure
rufescens, colio veo treqne .1 <gricantibus ; cornibus pal-

lidis. brevibus, valde cie.s-alis. Cornua pone Lasim ad

latera diriguntnr, ait.x deiade fere perpendiculariter

surgit: piopugnaf viim breve, antrorsum flexum. ]S"il

vidi, nisi icorp.ii et descr. Hodgsoni, a cl. Haetlaub
benevole cfi-divhunica tas. Cf. Ann. >'3t. H. XIV. 74\

C. frojitOj ^' n. sp. ex India vel Butan a Mc Clella>-d

allaUr'' lypus habetur proprii subgeneris, Panoliie,
a/ie'~ E. Gray propositi. Cornua, subsimilia Taraodi,

siti Zool. Proc. 1837 p. 45 breviter describiintur.

^. nityr p. ib3, notcä teste Gray, est C. porcinus, e fign la

descriptus.

Pag. 184. Genus Prox. Ex iis, quae benevole com-
municavit Grav, verisimile apparet, tres tantummodo spe-

cies hujus generis cognitas esse: insularem [P. muntjac"

,

chinensem et indicum, quas vero ipsum amplius exposi-

turum speramus.

Pag. 185. ^loschus. Varietates quatuor, ibi expo-

sitas, specifice distinctas habet cl. Gray, qui species ila

proposuit in Catalogo Musei Britannici Mamm. 1843",

p. 172:

1. M. moschifcrus L.: M. saturatus Hdgs.

2. M. Sibiriens Pall. ex Al ta i.

3. M, leucogaster cf. supra 1. c.

4. J/. chrj'Sogaster ,Obs. supra I. c. pro verbis 'a ii i lan-

tem" legas alii tandem\

P.ig. 186. Tr ag M I u s: legas T ra gu I u s Brissonii, et

conf. Caprani pygmceani ^ supra, in exposilioiie Pecorum
Linnaei, p. 303. — Ibi siib nominibus; Brisson, Buffon
et seqq. apparet origo hujus nomini^.

Tr. pygm.\ni>, d:o 4, p. 187: nomen deleaiur eju-que loco

inseralur nomen: Tr. jaiHinicus rec. Alo^^chus ja v. Grael.

Sysl. >al. I, 174, sec. Butfoa et Pall. . De hoc nomioe
videas supra. loco niiper citalo.
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Praeter sppcies hnj.is generis paiilio allter pioponendas
haec praeseYhm nohis scripsit cl. Gray:

'

Tr. ecaudatus (y;pra p. 186 n:o 2) est idem ac Tr. Stan-
leyanus Gr., iv.\ inter .ninus cognitos enunieratus.
Gauda re vera ade'.^ i„ speciminiljus integris

Tr. aquaticus (Oi^.lhy) p,oo. 1840, e Sierra Leone,
lapsu calam, s.av.ss.mo,-. ^g-.^ Stanley-
anus Og. dictiis, quod corr.^.^^^^

^^^^ ^.^ .

habetur propni subgeneris, Uym^ - q,^^ ^^^^
Hist.1845), cm pr^ecipne msi^nia s..s.

f>^,;^^^
ossis intermaxillaris. Hoc emin ita est „. . •

» . Il ^- ^ I

'^uum, ut in
apice tantuin maxillae contineatur, longe aijsv^^^-,

remotum. Ossa quoqne melatarsi separata 0'»..^^^^^.

Pag. 190, Sylvicapra: 13 sp. a cl. J. E. Gba> ^
scribuntur in Ann. Nat. Hist., Sept. 1846, ubi genus Cephd-
lopus dicitur.

1. S. mer^ens; adde: var. ^ colore, etiam aestale, gri.sescen^;

e CafFraria (Mus. Stockh. a J. Wahlberg allata). — A
S. mergente tantum colore, minima forma, differt.

Obs. Pili in var. occidenlali (capensi) nigricantes, anle

apicem lale rufcscentes, vel bieme fulvescentes ; in Ori-
entali (e CatFraria) ibi semper magis flavescentes vt^l

grisescentes. — Pictura paullum variabilis. In femina

et juniore venler et jugulnm alba; in mare velere (ca-

pensi) rufescentia, men lo solo albido. — C, camphellia:

Gr. videtur esse var. parte apicali piloruni di>tinctius

nigra et nigredine nasi in verticem usque conlinuata.

A. plalous H. Sm., teste Gray, est var. nigredine nasi

vix ulla. A. Burchdlii H. Sm. est animal hiemale vel

fortasse var. cafFra. Sed A. ^rimniia Pallasii ab bis

omnibus longe difFerl.

4. S. Fredericij auclore Gray I. c. eadem est ac S. phi-

lantomha (n:o 7). Deleatur igitur, sed descriptio sub
n:o 7 inseratur. — Svnonynion Guévei BufF. omnino
deleatur.

5. S. py^mceaj legas: (Linn. Licbt. Wagn. nec Pallasii).

Praeter ea conf. supra, pag. 307—9, de Capra pygmoea Lin-

naei, sed nomen ambiguum l ejiciendum et animal potius

S. monticola (Thunb. Act. Stockh. 1811) dicendum. —
Color in iis, quas e CafFraria nobis attulit J. Wahlberg
paullnm variat; obscurior vel leviter fulvescenle linctus

;

sed pili, in qualibet coiporis parte, omnes similes, nec

obscuri cum pallidis mixti. — Varietatem hujus sp. in

insula juxta Zanzibar {^^ Lat. Merid.) invenit nostei'
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M. v. DuBEX. Specimen tna^culinum, d. 25 majo occi-

.um. dömiini nUatuin. a capensibus Dulla re ditfert, nisi

pt-d-bus gnsei., omnibas aotice. ut io^o"- mergente^ fu-

scis: qai^color, in meridio.u» libus, r^n longe supra di-

ciios exterdi solet. Pili vem tc-^ci, ob teaipus anm,

åpice tuti. late paliidi, sord,v- ful vo-gnsescentes
;
qua

re coloi- a naliiJo et obsc-'^ "^.^-^t"^ apparet,

10. S. coronata Gr loc^ Jnper cilato a cl Gbat eadem

habetur ac S. nr "^'^^ "'^ ^ *• ^"

, ... ^ iiraurjicavit , se haec aniraalia oranino
htteris noDi5 . r ?

dislincla \p-
. j . i

9 S Onl-'''
^"-^^''^^^'^"^ Dreve>. rotnndat^. Gr. 1. c.

'^^^ r.es addm Jd? sec. Gray 1. c. ; omnes auriculis bre-

.j^^ 7 obtLHi> i:.?truct:e.

. dorsalis Grav, obscui'e rufescens linea doi sali cum cer-

vice verticcqiic nigris. Sierra Leone. Magnilndo?'
C. niger Gr. tu^co-ni^er antice fuscior, subfus grisescens.

Major qv. S. monticola nio 5). Guinea.

C. jntlanorheus Gi\ griseus pilis inmiixtis nigri«, uropygio
caudaqije superne nigris; mento venlnqae albis elc.

Sp. parva.

C, punctulatus Gr. fu-cescen^ pilis annulo ante apiceni

flavescen te : ga^trceo a!bo. Parva species e Sierra Leone.

Pag. 191. rs a n o t r a g u >. \ota 2:da ^signo **; nolata)

ut erronea deleatur. ConF. ea, quae supra, pag. 3U3—9 ,et

in Vet. Ac. Öfversigt 1840, Mars, p. 83;, de Capra pyg-
roGea Linna?i diximus. >'omen primum est JT. perpusiihis L. .

Pa?. 192. Post rsanotra^um insei-atur:

NESOTRAGUS nov. gen. M. v. Dubex, Vet. Ac. öfversigt

1846 p. 221. Omni le cum IVeotrago con venit, sed differt

sinubus lacryraalibiis, profiindis, arcuatis. Hane tamen ob
caussam non repugnarem conjunctioaem borura animali-

um genericam.

_y. moschatus v. Diiben 1. c. griseo-riifeficens, venlre albo,

pedibiis dilule riifi^. Pili dorsi fiisci, pone medium late

rufescentes, puncto obsoieto, pallido, ante apicera ni-

gricantem. Aures fere dimidium caput eequanles. Ma-
gnitudo Nanotragi, a quo vix jure generice separatur,

cum nnice sinubus iacrymalibus differt. Rhinarium,
vertex l^evis, pedes, cauda lolusque habitus ^ianotragi

sed caii(ia maris non pectinifoimis. Corniia maris sub-

recta, elongala, valida, mul tiannulata, apice longo laevi

;

ex orbila posti-iiore oriuntur; relrorsum incumbenlia,

inter se parallela, in lineam, a iioea faciali continua-
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tam, directa; capitis longit. asqiiant. ? ecornis. — Ha-
bitat in insula prope Zanzibar Africse orientalis.

Pag. 195. Cervicapra defassa. An t. uncluosam,
ibi menioiatam, nulla re diffene lestatiir Gray, in litleris.

Pag. 197. Hippotragus leucophceus. Inspectis spe-

ciminibus H. equini varii sexus et oetatis, ab amico J.

Wahlberg alla tis, persiiasum mihi habeo, dilferentiam

qnandam inter hage duo animalia revera fuisse. Mas enim
H. leucophaei, iu Museo Academiae nostrae asservatus, ju-

nior sed cornulus, ungulas habet rnullo minores, quam
specimina juvenilia, ^ et 9? cquiiii. Reliquae etiam
notae, a nobis supra propositaej constanles apparent. Sal-

tem igitur varielalem majorem et minorem distinguere

fas est, Qua de re in aiio loco amplius referre occasio crit.

Pag. 198. Por lax ^Uragelaphus legas: P. tra^o-

camelus (Pall.).

Pag. 199. Genus Bos. Observandum est, ungulas in

Bovibus, ut in plerisque Pecoribus, multo latiores esse

in mare adullo, quam in juniore et in femina.

Pag. 200. Bos taiirus ^. Cognitum est, bos Boves al-

bos esse, quia custodes vitulos alifer coloratos exstingu-

unt; sed tamen Gessnerus, a:o circiter 1550, eos feros

el albos dicit. — Obs. boc loeo legas Wagnero pi"o

"Waglero'' — Bos grunniens (p. 202), quem non vidi,

a Cl. Gray rbinario piloso instinictus dicitur (Ann. Nat.

Hist. 1846 p. 230). — Idem in litteris benevole nos do-
€uit, Bovem brachyceruui (p. 202) adultum quoque cor-

nibus brevibns. basi laevibus, neqiie dilatalis, a B. caffro

dislingui, et marem a(Julfum pedes anticos, basi jubatos,

ut in Ove tragelapbo, bab(Me. — Boves indici, pag. 200
et 201 memorati, nobis adhnc non satis innotueiunt. —
Expositionem emendalam bujus generis, quam exoptamus,
aliis commendare liceat.

Pag. 205. Catoblepas sp. 2 est C gorgow H.Sm.

—

Nomen C. taurince Burcb., monenle cl. Gray, delendum
est, ut synonymon sp. primoe, C. gnii ^ cui juba et cauda
interdum tolae nigrae apparent, quod speciem distinctam

denotare crediderunt. Hae enim partes, ad lalera, pilis

albis vel sordidis, griseis fuscisve, plerumque cingrintur.

Corpus semper unicolor, niger. C. gorgon semper griseus,

transversim irregulariter nigrostriatus observatur, quod
descriptioni ejus addendum est.
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Pai^. 207. Oryx capensis. Arnes latiores, sed vix

apice rotnndatae dicendae. Goi ntia (maris) breviora
,
quaiii

leucnrygis, in parte annulala levissime curvafa. Fascicu-

luni giilse non invenio in specimine eximio, a Wahlbergio
nobis allato.

Pag. 210. B u bal is albifrons a B. pygarga, maxime
affini, distingnitui- coloie dorsi poslici in candara usqiie

extenso et anniilis pj on)inulis corniium albis. (Mus. Stockh.

a J. Wahlb ). — Obs. Nomen geiieris, in pag. 172 et 173,

lapsu lypographico ^'Bubalus" expressum, correclione eget:

Biibalis dicituj".

Äddencia et Corri2:enda

in parte 2:da, sup)'a pag. 265 et. seqq.

Pag. 266. A n t il o p e l<vvipes est G a z e 1 1 a rufifrons

Gray, Ann. N. Hist. Sept. 1846 p. 214, sub mora diuturna

hujos operis imprimendi descripta.

Pag. 267. A.isidis eodem loco, a Gbai-, nomine Gaz.

isahellce describilur.

Pag. 271. A.mdampus potissimuni ut genus propri-

um, ^pyceros, a leiiquis distinguatur. Nomen et cha-

racleres in I. c. proponuntnr. Nomen "Antilope" mini-

me huic liibuendum, sed, ut supra diximus, A. cersi-

cajirac prae ceteris proprium est.

INDEX
Nominum ytqiie Synonymorum

A 11 1 i lo pa r u ni.

jN'ol)is, genus Pallasianuni "Antilope," onmi-
bus coonitiMii ct adsuetmn, di videnlibus eL niem-

bra ejus undique disjicientibus, fas est uL iiidice-

nius, ubi singula noniina inveniantur, quod eo

potius olllcium est, qiio ne£;ligenlius synonyniiiini

supra haclaviiniis. Ordine igilur Alpbabelico (»ni-

nia noniina specifica, in geiiere Antilopaiuni ad-

iiibila
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hibita iiobisque cogiilla eimmeramus. Ea
, quae

conservanda (sjsteinatica) habemus, literis s. d. cur-

sivis scribiinus, addita ciLatione generis et piigiiiae

iii upere nostro, ciijus pars Lina in Act, Stockh.

prioris aniii (iS^t-^), ILda in hoc volumine exsfat.

Sjnonjnia lileris ordinas iis sci ibinius, addimusqae
iiomeii ejusdem aninialis systeraaticum , a nobis

acceptinn, quod in boc eodein indice quseras. Gum
rec^-ntiuribds quibnsdam aiicloiibus aomina spe-

cifica, a litera oidinaria, niinore iacepta, scribiinus

praeler ea
,
quae iiomen propriurn bominis expri-

rnmit e. gr. Ant. Fridei ici, A. Harrisii.

. invenilur:
-^^-^ii^^^P^ Genus. Pars. Pag.

acuticornis Blv , . Sp. inc. n:o 7 II, 296.

uddax Licht Oryx, I, 206.

addra Benn. = da ma.

adenota H. Sm Sp. inc. II, 295.

albifrons Harr. (vid. Add. p. 324) . , Bubalis I, 210.
albipes ErxI. = tragocamelus„

algazella Riipp. v. leucoryx.

americana Desm, = Capra montana.

americana (Antiloc.) Ord, = furcifer.

annulipes Gr. ........ v. Sp. inc. 5 II, 295.

arabica v. dorcas, var.

arundinacea Sh. = eleotragus.

aurita Burch. = equina.

barbata H. Sm. = jubata.

beisa Rupp '

, . « . Oryx, i, 207,
Bennettii Sykes, v. Dorcas, var. g.

bezoartica i,Gapra;L. v. Pecora Linn;»!, p. 310.

d:o ErxI. = leucoryx

d:o Pall. conf. d:o

bolior Riipp , . , . Cervicapra, I, 195.

babaiina Nemorhedus. 11, 287.

bubalis Pall. (= Bubalis n:o 1 et 2),

v. mauretanica.

d:o Licht. = caama.

Burchelli Sm. = mergens, var. (cf. add.

Il, p. 321).

K. V. Akad. Handl. i845.
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Genus. Pars. Pag

caama Cuv. Menag Bubalis, I, 208.

cserulea H. Sm. = pygmaea Licht.

campestris Thbg. Act. Petr. = tragalus.

canna H. Sm. = oreas

caperisis (Oryx) Harr. Add. 324 . . Oryx, 3. 1, 207.

capensis(Damalis) Sm. Ill.= strepsiceros.

capensis Afz. = tragulus.

capreolus Licht Cervicapra, I, 193.

cervicapra L. PalJ. (Append. II, 310). Antilope, 11, 270,

chicara Hardw. = quadricornis.

chiru Less. = Hodgsonii.

chora Uiipp. = strepsiceros,

cinerea Afz. = eleotrugus.

colus H. Sm = saiga.

compressicornis Leach. =depressicornis.

connochastes i^Bos) = gnu.

cora H. Sm. v. dorcas, var. «.

corinna PalL conf. Ant. Icevipedem et

A. dorcadem var. Kevellam.

coronala (Cephalophora) Grav . . . Sylvicapra, I, 191.

crispa Tem Nemoihedus, il, 287.

Cuvieri = dorcas y.

dama Pall., Licht Antilope, II, 266.

dammah RCipp. = beisa (sec. Riipp. Neae Wirb.;.

defassa Riipp Cervicapra, I, 195.

decula Riipp. Trageiaphus, I, 189.

depressicornis H. Sm Anoa, 1, 199.

r267.

1268.
dorcas L. Pall (Append. II, 312) . Antilope, II,

dorcas PalL Misc. = pygarga.

dorcas Thbg. Act. Petr. = caama.

doria Ogilb. v. Zebra,

dorsala Lac. = euchore.

Duvaiiceli H. Sm. = sumatrensis.

ellipsiprymiws Og Cervicapra, I, 195.

eleotragus Schr d:o I, 194.

ensicornis Ehr. cf. leiicoryx.

equina Geoffr Hippotragus, I, 197.

euchore Först Antilope, II, 270,

euryceros Og. Z.Pr. 1836. an =addax.*

excelsuS' nob Strepsiceros, I, 196.

forfex H. Sm Sp. inc. 5 II, 295.

Friderici Wagn. (cf. Add. Il, p. 321) Sylvicapra, 1, 190.
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Genus. Pars. Pag,

fiilvorubescens Dsml. = tragalus.

fulvorufula Afz. = eleotragus.

furcifer H. Sm . Dicranoceros, II, 272.

gazella Pall. cf. leucoryx.

gazella L. (Capra) Append. II, 309.

gibbosa Savi Isis 1832 = addax.

glauca Först. = leucophaca.

gnu Zimm. Caloblepas, i, 205.

gorgon H. Sm. (= Catobl. taurina I, 205) conf. Add. 323.

goral Hardw. ........ Nemorhedus, II, 287.

grandicornis Sp. inc. II, 296.

grimmia L. (Capra et Moschus, cf. App. p. 313.

grimmia Pall. (Append. II, 309) . . Sylvicapra, I, 190.

grisea Guv. H. Sm. = Melanotis,

gutturosa Pall Antilope, II, 270.

hamata Tem. cf. Sp. inc. Obs II, 297.

hippelaphus(TragocameIus)Og. =tragocamelus.

Hodgsoni Ab Antilope, II, 270.

Harrisii = niger.

Hemprichiana Ehr. ....... Neotragus, I, 191.

ibex Afz. = tragulus.

interscapularis = sumatrensis.

isidis = dorcas var. «.

Isabella Gr. = isidis.

isabellina Afz Gervicapra, I, 194.

ixalus Og. conf. Obs. post genus Ovis, II, 274.

jubata (Gapra) Golds. v. post sp. ign. II, p. 297.

kemas H. Sm. = Hogdsonii.

kevella Pall. v. Dorcas, var. ^,

kob Erxl , . Sp. inc. n:o 2, II, 294.

koba Erxl. nob Bubalis, 3. I, 209.

koba Ogilb. = defassa.

korrigum Ogilb. Z. Pr. 1836, p. 103
(auct. Gray) = A koba Erxl.

lievipes Antilope, II, 266.

Lalandii Dsml. = eleotragus.

lanata Dsml. = capreolus.

Landiana Dsrar. = eleotragus.

leptoceros Fr. Guv . Antilope, II, 269.

lanigera H. Sm. = montana.

lervia Pall. . Sp. inc. n:o 1, 11, 294.

leucophcea Pall. v. Add. p. 323 . . Hippotragus, I, 197,

leucophaea Först. = sylvatica.



328

Genus. Pars. Pag,

leucopus Först. = tragocamelus.

leucoryx Pall. , Licht Oryx. I, 206.

lunata Burch. H. Sm. . . , . . . Bubalis, I, 209.

macuiata Thbg = scripta.

madoqua Riipp Sylvicapra, I, 190.

marsupialis Zimm. = euchore.

mauretanica Og Bubalis, I, 208.

Maxvelli H. Sm. = philantomba.

mazama H. Sm. cf. post Sp. inc. p. 296.

melampus Licht Antilope, II, 270.

melanura Bechst. = scoparia.

melanotis Licht., Först. ..... Calotragus, I, 192.

mhorr = dama, var.

mergens Blv. (cf. Add. II, p. 321) . . Sylvicapra, I, 190.

minuta Först. = pygmaea PaU.

monlana Crzm Calotragus, I, 193.

monticola Thbg 1811 = pygmaea Licht.

moschatiis v. Diib Nesotragus. Add. II. 322.

mytilopes H. Sm. = addax.

nanguer = dama var.

nasomaculata Blv. = addax.

natalensis A. Sm Sylvicapra, 1, 190.

nictitans Thbg = Mergens.

rtiger (Aegoceros) Hippotragiis, I, 197.

nigra = niger.

oreas Pall Damalis, 1, 199.

oreotragus Först. v. saltatrix.

orientalis Erxl. = gutturosa.

oryx Pall. Misc. = oreas.

oryx Pall. Spic. XII = capensis.

oureby Sh. = scoparia.

„ Fr. Cuv. ; Conf. reduncam.

Ogilbyi Wat. (Add. II, 322) . . . Sylvicapra^ I, 191.

pallida H. Sm. = pediotragus.

palmata H. Sm. = furcifer.

pediotragus Afz. = tragulus var. pallidior.

perpusilla L. (Capra) = spinigera Tem.
perpusilla H. Sm. = pygmaea. Licht.

personata = pygarga juv. (Wagn ).

phalerata H. Sm Tragelaphus, I, 189.

philantomba II. Sm. vid. '*Friderici" . Sylvicapra, I, 190.

picta Pall. = tragocamelus.
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Geniis. Pars. Pag.

platöus H. Sm. ^ mergens var. (ct\

add. II, p. 321).

ptox H. Sm. = mergens.

pygarga Pall. (= pygargus Pall.) . . Bubalis, I, 209.

pygarga Thbg. Först. Blbch. = euchore.

pt/gfmfpa(L.)Licht.(App.H: 308,9; etAdd.321) Sylvicapra, I, 190.

pygmaea Fr. Guv. = Friderici.

pygmaea Pall. s= spinigera.

quadrkornis Blv. ...... Tetraceras, I, 189.

quadriscopa H. Sm. ...... Sp. inc. n:o 3, II, 295.

risia H. Sm. = tragocamelus.

recticornis ErxI. = (Oryx) capensis.

redunca Pall. ........ Cervicapra, I, 195.

regia Erxl. = spinigera.

reversa Pall. misc. = redunca.

rubro-albescens Dsml. = melanotis.

rufa Afz. = redunca.

rufescens Burch. H. Sm. = tragulus.

ruficollis H. Sm. = dama.

rufifrons Gr. = laevipes. Cf. Add
rupestris H. Sm. Först. = tragulus,"

rupicapra Pall. =..,,... Capra rupic. II, 284.

saiga Pall. = tatarica.

saliens Lac. = euchore.

mltalrix Bodd . Oreotragus, I!, 288.

Saltiana Blv. = madoqua.

Saltiana Ehr. Rupp. Atl. = Hemprichiana.

scoparia Schr Calotragus, I, 192.

scripta Pall Tragelaphus, I, 189.

scythica Pall. = saiga.

senegalensis Cuv. = koba.

singsing Benn. = defassa.

Soemmerringi Crzm Antilope. Ii, 266.

spinigera Tern. (Conf. App. II, p. 308) Nanotragus, I, 191.

strepsiceros Pall. v. excelsus.

subgutturosa Pall Antilope, II, 269.

subulata H. Sm Sp. inc. n:o 7, II, 296.

sumatrensis Sh Nemorhedus, II, 287.

suturosa Otto = addax.

sylvatica Sparrm Tragelaphus, I, 189.

sylmcultrix Afz Sylvicapra, I, 190.

tao H. Sm. = leucoryx Lic ht. jun.

tatarica (Capra) L. (App. II, 312) . . Antilope. II, 270.
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Genus. Pars. Pag.

taarina Burch. = gnu ; conf. add. p. 323 (CatobJepas}.

temmamazama H. Sm. v, post Sp.

inc. II, p. 297.

tendal Riipp. = sirepsiceros PalL

tetracornis Hodgs. = Quadricornis.

thar Hodgs. = bubalina.

torticornis Herm Sp. ign. n:o 8, II, 296.

tragocamelus Pall. (lapsu calami "tra-

gelaphus'') , . Portax, I, 198.

tragulus Först. Calotragus I, 192,

d:o var. /?, pallidus Licht. = var. pr:s.

truteri Fisch. = jubata.

unctuosa Laur. = defassa.

vilJosa Burch. H. Sm. = capreolus.

gebra Gray Sp. inc. 6. II, 296,

zebrata Rob. = zebra.



Åi§i|^ter rörande den organiska isaiu-

maiisättniiigen ^

af

JAC. BERZELIUS.

Till Akaderaieu infemtiad den 11 Febr. 1846.

Jngeii del af kemien har varit föremål för så va-

rierade åsigter, som den organiska sammansätt-

ningen. De flesta, som dermed sysselsätta sig,

tinna vid sina försök ofta oväntade föreningsför-

hållanden, göra sig deröfver för tillfället en egen

tankebild, utan afseende pä dennes sammanhang
med vetenskapens öfriga lärobyggnad, och fortgå

sedan i den riktning att finna nya bevis för den-

na åsigt. Derigenom hafva nästan otaliga olika

föreställningssätt uppkommit. Jag har här inga

nya åsigter att lägga till dessa. Min afsigt med
denna framställning har endast till föremål, att

fästa uppmärksamheten på den skada och splitt-

ring, som orsakas vetenskapen genom de rent af

diktade förklaringssätten, att hämma dessa och,

om möjligt, hejda inbillningskraftens alltför fria

flyg t, i frågan om teoretiska betraktelser, samt
binda den vid hvad som kan af erfarenheten nå-

gorlunda besannas. Jag är fullt beredd derpå att

häruti icke vinna mänfjdens bifall.

Empirisk och rationell sammansättning, Hvart
och ett organiskt ämne kan genom analys till

sin sammansättning bestämmas. På större delen

kan äfven atomvigten med någorlunda säkerhet
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finiicLS, h varigenom aiilalet af enkia atomer, äf-

vensom det relativa antalet af hvarje grundäm-
Des atomer i föreningen, blir med säkerhet kändt.

Delta är nu den empiriska sammansättningen. Så

t, ex. utti yckes oxaminsyrans sammansätlning med
den empiiiska formeln C*H*]V^O'.

Men då uppkonimer den fråoan: Huru äro

dessa grundämnen sammanparade? Kan och bör

denna syra betraktas såsom sammansatt å ena

sidan af 5 atomei" syre och å den andra af en

sammansatt radikal. C^H*\^!^ Detta grundämne-

nas sammanparande till en sådan radikal vore

ganska enkelt och ej osannolikt; men vi veta att

sådan äi- icke denna syras sammansätining , utan

att den består af oxalsyra, förenad med oxamid
såsom koppling. Detta utgör dess rationella sam-

mansättning och €4-NH^€ dess rationella formel.

Den rationella sammansättningen är den or-

ganiska kemiens högsta problem: men det har

hittills endast för ett ganska inskränkt anlal or-

ganiska ämnen kunnat med tillförlitlighet lösas,

oaktadt det utgör föremål för allas bemödande,
som sysselsätta sig med organisk kemi. Vid för-

söken alt komma till kunskap om kroppars latio-

neila sammansäitning, kan man aldrig använda

nog varsamhet i slutsatser, nog grundlighet i om-
dömet, nog mångfald i bevisen. Vetenskapen li-

der, och skall länge lida, af litliga inbildnings-

gåfvors diktade rationella formler, foi h vilka in-

tet annat bevis finnes, än att de icke molsägas

af de empiiiska resultaten af analyserna. Men
då hvar och en af de sistnämda kan svara till

många rationella åsigler, så bevisar detta alldeles

intet. Hvad jag i det följande kommer att an-

föra ska!! nogsamt ådagalägga huiu vetenskapen

invecklas och blir missledande genom grundlösa
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och förhastade shiLsalser om den rationella sam-

niansättniniyen.

Ehuru den organiska sammansättningen, vid

första påseendet, tyckes vara alldeles olik den

oorganiska, så är det dock från hvad vi af den

sednare känna, som den enda tillförlitliga led-

ning, för våit bedömmande af den förra, kan

erhållas. Det är nemligen den enda riktiga gån-

gen i våra forskningar, att stödja oss på det be-

kanta, för att leta oss till det obekanta. Det må-
ste sålunda, äfven här, vara den rätta vägen, att

taga hvad som är bekant af grundämnenas för-

eningslagar i den oorganiska naturen till rätte-

snöre vid bedömmandet af deras föieningsart i

den organiska. Allt annat sätt att framgå, blir

att lemna fritt spel åt inbildningskraften, h vil-

ken, i dess individuella mångfald, alltid är färdig

att bilda nya slott i luften. Derigenom skei" ock

att otaliga olika åsigter framställas och varieras

på mångfaldiga sätt, ingen följer samma rätte-

snöre och meningarna korssa h varandra i alla

riktningar, och detta skall aldrig upphöra förr

än man allmänt är ense om rätlesnöiet för våra

omdömen i denna väg.

Jag upprepar dei föi e: att användandet af hvad
som är, ellei' han ytterligare hlifva, bekant af grund-

ämnenas föreningssätt i den oorganiska naturen, till

bedömmande af deras föreningar i den organiska, är

det ledhand, genom hvilket vi kunna hoppas att kom-

ma till rigtiga och med hvarandra öfverensstämmande

föreställningssätt om sammansättningsarter hos de krop-

par, som i den lefvande naturen frambringas, eller

genom dessas förändringar på kemisk väg uppkomma.
Denna grundsats har visserligen aldrig blif-

vit bestämdt förnekad, men den har eckså icke

varit såsom allmän grund för omdömet antagen.
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Historisk framställning om åsigterna af den or-

ganiska sammansättningen. De forsla någorlunda

lillfredsstä Ilande försök, öfver organiska ämnens
samuiansältiiing , bekantgjordes 1811 af Thénard
och Gay-Lussac. De kemiska proportionerna voro

då ännu under sin utveckling och hade icke hun-

nit fästa desse kemisters uppmärksamhet, som
nöjde sig med alt bestämma grundämnena efter

hundrade delar af det analyserade ämnets vigt.

De åsigter h vartill dessa försök ledde, nemligen

att de organiska ämnen, hvaii vätet är till sy-

lel. såsom i vatten, äro neutrala, t. ex. stär-

kelse, socker, träd; de åter, hvari syret befiiines

i öfverskott, hafva egenskaper af syror, och de

hvari vätet är öfverskjutande höra till klassen af

hartser, oljor, spirituösa vätskor, instämde väl

med resultaterna af de då gjorda analyserna ; men
hafva sedan visat sig icke vara riktiga.

Några år derefter, sedan jag försökt de kemiska

proportionernas utiedande i den oorganiska natu-

ren, företog jag deras eftersökande äfven i den or-

ganiska sammansättningen. Det visade sig då att

syrehaltiga organiska ämnen, äfven sådana, som
icke höra till syrorna, låta förena sig med oorga-

niska oxider, i bestämda och ofta multipla förhål-

landen , h varigenom här, likasom i den oorganiska

naturen, begreppet om atom vigt kunde erhållas,

som då blef en controll på riktigheten af analy-

sernas resultat. Dervid visade sig att syret i det

organiska ämnet var en multipel af syret i den

dermed förenade oorganiska oxiden, och att hal-

ten af de öfriga beståndsdelarne inträOade med
vissa antal hela atomer, som kunde, likasom för

den oorganiska sammansättningen, i formler ut-

tryckas. Denna likhet i förhållande, emellan syre-

haltiga organiska ämnen och de oorganiska oxi-
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derna, ledde rakl till de organiskas belraklande

såsom också vaiande oxider, men h vilkas radikal

är sammansalt, då den deremot i de oorganiska

utgöres af en enkel kropp. Denna åsigt uUryckle

jag i den 2:dia svenska upplagan af min Lärbok

i kemien, (Del. I., s. 544. Stockholm, 1817) njed

följande ordagiant derilrån hämtade sals: "Vi

finna alt skilnaden emellan organiska och oorga-

jiiska kroppar består deii, att i den oorganiska

naturen alla oxiderade kroppar hafva en enkel

radikal, då deremot alla organiska subslanser ut-

göras af" oxider med sammansatt radikal. Hos växt-

ämnen ulgöres radikalen i allmänhet af kol och

väte och hos djurämnen af kol, väte och qväfve

Syror med sammansatt radikal vill således säga

detsamma, som syror af organiskt ursprung. Lika-

som ammoniaken är ett alkali med sammansatt
radical,d. ä. af organiskt ursprung, härstammande
förnämligast från djurriket , men del oaktadl ägan-

de den största analogi med de alkalier,söm hafva

enkel radikal och härstamma från den oorganiska

naturen, skola vi finna samma analogi emellan

syror af organiskt och syror af oorganiskt ur-

spiungjoch att såsom kali och natron föihålla sig

lill ammoniak, sa förhålla sig svafvelsyran, sal-

petersyran, fosforsyran till ättiksyra, oxalsyra, ci-

tronsyra m. fl."

Antalet af då analyserade organiska ämnen in-

skränkte sig till dem, som varit föiemål för Thé-
NARDS och Gay-Lussacs samt for mina analytiska

försök. Åsigten betraktades troligen af de flesta

såsom förtidiot frambigd och blef i tvenne decen-

nier leranad utan uppmärksamhet.
De föreställningar, som under tiden begynte

göra sig gällande , voro af en helt annan art. Man
betraktade de organiska ämnena såsom samman-
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salta af binära förenin^^^ar eaieilan griuidämnena

,

eller af en binär foieniii^ och elL li^rundämne.

PiiouT sök le visa all en stor del väx tam nen, sär-

deles de som ulgöia närino.srnedel för djuren,

kunna belraklas såsom föreningar af vallen med
kol,i olika relativa atomförhållanden emellan båda.

Denna åsigt hade äfven (ramställt sig för TriÉ-

NARD och Gay-Lussac, som likväl ansåoo den icke

kunna antagas. Andra kemister begynte beräkna

huiu de organiska änsnena kunde anses samman-
salta af binära loreningar, två eller flera efler

omsländighetei na
,
kolsyra, välten och i olika för-

hållanden kolbundel väte. Vid dessa beräkningar

o;d's ingen annan grund, äji godtycket och öfver-

ensstämmelsen med analysens procentiska resu! tat

,

också blefvo alla åsigter varierande och höra nu

mel a icke till velenskapen, utan till dess historia.

Föreslällningssältet om sammansättningen af

binära föreningar hade emedlerlid låll ett kraf-

tigt stöd i Gay-Lussacs undersökningar af alko-

holns och eterns sammansältningsart, h vilken han

181G visade så föi hålla sig, som om 2 voUuner

oljbildande gas i etern \ore foi enade med 1 vo-

lum vattengas och i alkoholn med 2 volumer

deraf. Öfverensslämmelsen af deima å>igt med
dessa krop[)ais egentliga vigt i gasform och med
den då rådande foreställningen om eterns bildning

af alkohol genom boittagande af vatten derur, var

så fullständig, att den svårligen kunde annat än

väcka bestämd öfvei tygelse hos dem, som ämni icke

fattat någon åsigt öfver det organiska förenings-

sättet. INya stödjepunkter clerför erbjödos dessutom

ytterligare, t. e\. genom INJitschfrliciis sätt att be-

trakta den vattenhalliga benzoe-syran såsom sam-

mansatt af 2 al. kolsyra och 1 al. af ett af ho-

nom
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nom ur denna syra afskildt kolbundet väte, som

han kallade benzin, = 2C + C^H^
Förhandlingarne om eterarlernas sammansätt-

ning, särdeles de förtiäffliga undersökningar der-

om, som dels utfördes, dels leddes, af Dumäs,
hvilken vidhöll Gay-Lussacs asigt, gåfvo ett till-

fälle, alt jemföra de båda sätten att betrakta or-

ganiska syrehaltiga ämnen, nemligen antingen så-

som oxider af en sammansatt radikal, eller såsom

föreningar emellan binära kroppar, hvilket jag be-

gagna(ie i den af mig till K. \ et. Akademien den
31 Mars 1833 afgifna Årsberättelsen om kemiens

framsteg (s. 189—201), och visade deri, att alla

föreningar af eter med syror och saltbildare fullt

lika väl, tilläfventyrs ännu bättre, öfverensstärama

med den åsikten att etern är oxiden af en sam-
mansatt radikal, och att denna oxid, likasom de

ooiganiska, är forenbar med vattenfria syror, så

väl af organiskt, som oorganiskt ursprung, och

att, genom välesyrors inverkan derpå, syrans väte

reducerar radikalen, som förena^^ med saltbilJareo,

under alskiljande af vatten, till en eterart, hvil-

ken förhåller sig till de mt;d syre-syror bildade,

såsom ett haloidsalt till ett syresalt. Jag anmärkte
att de ännu okända föreningarna af denna radikal

med svafvel och selen otvifvelaktigt borde finnas,

och desse blefvo några år sednare upptäckte.

Denna fi amstallning tillvann sig någon upp-

märksamhet. Den omfattades af Liebig, som åt

radikalen gaf det naniu af Etyl , som den sedan

fått behålla. Men den bestreds i början af Dumas.

Den deröfver emellan honom och Liebig förda

utvexlingen af olika meningai', föranledde likväl

snart Dumas att förena sig med Liebig om den

meninij, att svrehaltifja or^raniska ämnen äro oxi-

K. V. Akad. Handl. 7845. 29
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der af sammansatta radikaler. Deras gemensamma
åsigt deraf framlades för Vetenskaps-Akademien
i Paiis, d. 23 Oct. 1837 i en Note: Sur rétat

actnel de la Chemie organique, författad af Dumas
i bådas gemensamma namn.

Dumas framlägger deri den frågan: Huru kan

man, från lagarna i den oorganiska kemien, upp-

ställa de sig emellan så olikt beskaffade ämnen,
som man nr organiserade kroppar erbåller, och

som näslan alla bestå af kol, väte och syre, h var-

till någon gång kommer också qväfve?

För att ingenting förlora af det le fvande i

framställningssättet, skall jag här meddela hans

svar derpå i ordagrann öfversättning

:

"Deri ligger en stor och skön fråga för filo-

sofien öfver naturen, en fråga hvars lösnincr väl

kan ägga kemisterna till den högsta grad af täf-

lan; ty en gång löst, vore den för vetenskapen

ett löfte om de skönaste triumfer. Mysterienia

,

så af vegetationen, som af djurlifvet, skulle af-

slöja sig för våra Ögon
,
njckeln skulle gifvas till

alla dessa skyndsamma, ofta ögonblickliga, för-

undransvärda modifikationer , som föregå hos djur

och vexter, och, ännu mer, vi skulle finna ut-

vägar att eftergöra dem i våra laboratorier."

"Nå väl! vi frukta ej att uttala, och det är

från vår sida icke ett lättsinnigt uttalande, alt

denna stora sköna fråga är i dag löst. Det åter-

står endast alt utveckla alla följderna af dess

lösning."

"För att, med Ire eller fyra grundämnen,
frambringa lika så skiljaktiga, eller kanske ännu
mer varierade föieningar, än i den oorganiska

kemien, tagen i sin helhet, har naturen valt en

lika så enkel, som oförväntad utväg, ty den fram-

bringar af de enkla grundämnena föreningar, som
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äga alla egenskaper at gruiidämnen. Det är vår

öfvertjgeise, att deri ligger hela den organiska

naturens hemlighet."

"Den organiska kemien äger således sina egna

elementer, som spela än en likartad role med
syret eller chloren, än i motsatt liktning rolen

af metaller. Cyan, amid, benzoyl, radikalerna

till ammoniak, till de feta syrorna, till alkohol

och dermed likartade kroppar, utgöra de elemen-

ter på hvilka den organiska kemien opererar , men
den opererar icke på de enkla grundämnena , kol

,

väte, qväfve och syre, hvilka icke förete sig

såsom sädana, förr än alla spår af organiskt ur-

sprung försvunnit."

"För oss omfattar den oorganiska kemien alla

kroppar, som härleda sig från de enkla grund-

ämnenas föreningar sig emellan, och den organi-

ska kemien bör innefatta alla sådana ämnen, som
bildas af sammansatta kroppar, hvilka spela grund-

ämnens role."

"I minei alkemien äro radikalerna enkla, i

den organiska äro de sammansatta, detta utgör

hela skilnaden. De lagar hvaraf föreningarne bero,

äro i båda desamma,"

''Så som vi uppfatta den organiska kemien,
företer den radikaler, som spela lika role med
metaller och ännu andra, som spela rolen af

syre, svafvel, chlor m. £1. Dessa radikaler för-

enas sig emellan, eller med grundämnen, efter de

enklaste lagar för den oorganiska kemien, och
gifva derigenom upphof åt alla oiganiska för-

eningar."

Dumas tillägger i fortsättningen den uppen-
bara historiska oriktigheten, att han och Liebig

i 10 års tid, hvarje dag vaiit sysselsatt med be-

mödanden att upptäcka och studera dessa radikaler.



340

DoiAs har, sä viJt mig äi* bekant, seder-

mera af dessa åsigter aldrig gjoi t någon tillämp-

ning; LiEBiG hor likväl vidhållit dem och hans

organiska keini begvnnei med dessa ord: Den
organisl'a kemien är de sammansatta radikalernas

kemi.

Båda desse kemister företoc^o, hvar på sitt

sätt och samtidigt med framställandet af den nu

anförda åsigten,ett försök att theoretiskt föi klara

de förluster af vatten, som vattenfiia dubbel-

salter af vinsvrad antiniDUoxid med andra baser
t/

lida vid upphettning till + 200", h varvid deras

förklaringar likväl gjoides på ett sätt, som synes

visa> att ingendera tänkt på de i det anförda så

varmt förordade lärosatserna.

Någon tid, innan förklaringen om organiska

radikaler afsjafs, hade Doias besvnt en närmare
undersökning af elt af Gay-Lussac upptäckt fak-

tum, att vax, leuiuadt i vattenfri chlorgas, för-

bvter denne efter hand till saltsyi egas , utan alt

gasens \ulum ändras, hvaraf följde att vaxet mi-

slat väte och upptagit chlor, i ett sådant föi-

hållande att båda i gasform intaga lika vulumer.

Dumas insåsj hela vigten af detta fenomen
för läran om den organiska sammansättningen ,

och begynte studera lagarna derfor. Han ådaga-

lade dervid, att i det slöi re antalet af organiska

ämnen, som behandlas med chlor eller brom

,

sker ett utbyte af väte mot saltbildaren , i de

vanligaste fallen, till lika eqvivalenter af de mot
hvaiandra utbytta grundämnena. Detta gaf an-

ledning till en theoretisk fi amställniiig af detta

fenomen, b vilken han kallade suhstitutionstheori

,

och der det vanligare fallet, att de mot h var-

andra utbytta grundämnenas eqvivalenter äro lika,

fick namn af Metalepsi. Han visade dervid, att
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organiska ännien, livari en eller flera eqvivalen-

ter väle blifvit utbytte Qiot ett lika antal eqvi-

valenter chlor eller brom, halva bibehållit sin

mättningskapacitet och flera kemiska egenskaper,

till och med i många fall lät det ådagalägga sig

alt kristallformen var oförändrad bibehållen. Deraf

ledde han sig då till den slutsats, alt saltbildaren

i den nya föreningen spelar samma role som vätet i

den primitiva, och sedan han upptäckt och ana-

lyseiat chlorättiksyran (chloroxalsyran) ansåg han

derigenom denna åsigt så betryggad, att en all-

deles ny iheori för den organiska sammansätt-

ningen kunde derpå byggas. Då i den electro-

chemiska theorien chloren är ett af de starkast

electronegativa grundämnena, men vätet deremot
electropositift, och då, efter hans nu fattade åsigt,

det ena af dessa grundämnen kunde i en kemisk

förening spela samma role, som det andra, så

slöt Dumas deraf att de electrokemiska åsigterna

sakna tillräcklig grund, för att användas i veten-

skapens iheori, och fastställde, med anledning deraf,

att den role elt grundämne spelar i den organi-

ska sammansältningen, icke beror på grundäm-
nets ursprungliga egenskaper, utan af det ställe

der det blifvit placeradt i föreningen, hvarigenom
således chlor, eller hvilket annat grundämne som
helst, placeradt i vätets ställe, måste spela sam-
ma role som vätet.

Delta föranledde nu att öfvergifva åsigten

om de organiska radikalerna, hvilka han likväl,

efter det varma försvaret af deras tillvaro, und-
vek att öppet bestrida , men han jemförde dem
icke nu mera med enkla grundämnen, utan, med
koloxid, svafvelsyrlighet, qväfoxid och med den

så kallade undersalpetersyran, N. Han föreställde

sig nu den organiska sammansättningen på ett
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helt annat sätt. Grundämnena i den organiska

naturen förenas, tre elier flera, till egna typer

^

och i dessa typer äro atotnerna, för hvar och en

särskildt typ, ordnade på ett bestämdt sätt, lika

i alla kroppar som höra till samma typ, h varvid

föreningens karakterer på det sätt bero af ord-

ningen i den sammansatta atomen, att det kan
vara likgiltigt h vilket det grundämne är, som
intager den bestämda platsen. Derigenom blef då

substitutionens möjlighet utsträckt vida längre än
till vätet och saltbiidarne '^Substitulionslaoen

,''

säger han, '^tillåter förutseendet af alla eleraenters

uttagande och ersättande af andra, hvar vid grund-

ämnen kunna substitueras af sammansatta krop-

par, så att icke allenast syre, utan också cyan,

koloxid, svafvelsyrlighet, qväfoxid, undersalpe-

tersyra, amid eller andra sammansatta kroppar,

kunna mellankomma såsom grundämnen, h vilka

intaga vätets plats och gifva upphof åt nya kroppar."

Grundbegreppen om dessa typer har Dumas
ej lyckats att rätt klait framställa. Han har dem
af två slag, kemiska typer och mekaniska eller mo-

leculartyper.

Jag skall anföra hans egna oid:

"1. Erfarenheten visar att en kropp kan för-

lora ett af sina grundämnen och i dess ställe

upptaga ett annat, eqvi valent för eqvivalent , detla

är substitulions-theoriens allmänna factum."

"2. När delta sker kan njan antaga, att dess

molecul alltid förblifver oförändrad, bildande en

grupp, i hvilken det ena giundämnet helt en-

kelt intager det rum, som förut intogs af det

andra. Den konstituerar då i mina ögon en na-

turlig ja milj''

"3. Bland de kroppar, som bildas genom
substitution, behåller en stor del påtagligt samma
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kemiska karakterepj såsom syra eller basis, lill

lika grad som före förändringen genom substilu-

tion. Det är dessa jag betraktar såsom utgörande

samma kemiska typ, eller för att tala nalurhisto-

riens språk, de höra till samma genus."

Den kemiska typen företer således, efter Du-

MAs's åsigt, ett slags naturhistoriskt genus af för-

eningar, som alla öfverensstämma deri, att de

innehålla ett lika antal eqvi valenter , förenade på
samma sätt och äga samma grundegenskaper.

Här äro således tre geneiiska karakterer. Den
första, eller antalet af eqvi valenter , är ganska lätt

alt från atomvigten säkert bestämma. Den andra

deremot, eller föreningen på samma sätt, saknar

alla grunder för ett bedömmande huruvida det

inträflfar eller ej, så vida det ej låter igenkänna

sig af företiingarnes isomorfi. Det är således ett

öppet fält, lemnadt åt det individuella godtycket

att antaga eller icke antaga {le enkla atomernas

förening på samma sätt. Hvad den tredje beträffar,

så syntes Dumas ursprungligen hafva betraktat

de kemiska egenskaperna hos en genom substi-

tution uppkommen kropp såsom så föga förän-

\
drade, h varpå han också citerade ättiksyran och

I

chlorät tiksyran såsom bevis, att han dermed i

I
början torde hafva menat en allmän öfverens-

'; stämmelse i kemiska karakterer, men då invänd-

i

ningar emot riktigheten af denna öfverensstäm-

I

meise gjordes, förklarade han att med grundegen-

skaper föl stods den omständigheten, att då de un-
derkastades en lika sönderdelningsmetod , så skulle

sönderdelningsproduk terna blifva, sig emellan, af

samma kemiska typ, iivilket han upplyste med
följande exempel: då ättiksyradt kali blandas med
kalihydrat och underkastas torr destillation , så ut-

vecklas kolbundet väte i minimum, C och då
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cbloroxalsyradt kali kokas med en stark lut af cau-

stikt kali, så bildas fornijdsuperchlorid , C^H^€P.

Här är väl sönderdelningsmethoden ganska olika^

ty chloroxaisyradt kali ger, i torr destillalion

med kalihydrat, chlorkalium, kol , kolsyradt alkali

och kolbundet väte, då det ättiksyrade delas i

kolsyra och kolbundet väte, och dessutom sön-

derdelas icke detta i kokning med kalilut; men
sådant var det exempel af meningen med grund-

egenskaper, som af Dumas gafs. För att nu få

det i minimum kolbundna vätet, CH*, att vara

af lika kemisk typ med formylsuperchloriden, an-

tog han att det förras atom utgöres af C^H®, och

att i den sednare, OH^Cl^ chloren spelar samma
role som vätet, eller att i den förra 6 at. väte

äro placerade såsom de 6 at. chlor i den sed-

nare. Att detta icke är annat än ett fantasispel,

torde knappt behöfva tilläggas.

För att gifva ett begrepp om den samman-
sätlningsåsigt , som af denna theori följer, skall

jag anföra ett af Dumas anfördt exempel på den

kemiska typ, hvaitill bittermandeloljan hörer,

framstäldt i de till denna theori hörande kemi-

ska formler, i h vilka de grundänjnen, som spela

samma role, ställas under hvarandra i linie upp-

ifrån ned.

Bittermandelolja O*R'0\

Benzoe-biaci-chlorid 0*£\ 0^

Benzoesyra C* o O'.

Benzoe-biaci-sulfid O* s O^-

Benzoesyrans amid C'%h20'.

I dessa hvarandra så olikartade föreningar,

hvilkas rationella sammansättning det här använda

namnet uttrycker, antages icke allenast chlor,

utan ock svafvel och syre att spela samma role,
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som viitet, och äro följaktligen antagna att vara

placerade så, som en eqvivalent väte sitter i bit-

termandeloljan, såsom förebild. Det femte ex-

emplet har den särdeles stora märk värdigheten

,

att samma rum, som i biltermandeloljan anses

hafva varit fyhlt af 1 eqvivalent väte, är der

tillräckligt, icke endast åt 2 eqvivalenter väle,

utan, ännu derutöfver, åt en eqvivalent qväfve.

Den mekaniska omöjlighelen äi* i denna teori

intet hinder, och metalepsiens aidiängare göra der-

före ingen svårighet i att låta en eqvivalent väte

substitiieras af 4 atomer eller eqvivalenter syre

och en eqvivalent qväfve, eller af två atomei'

sjie och en atom svafvel.

Det är således den lättast användbara af alla

teorier och det bör derföre icke väcka forvå-

ning, att den, i detta ögonblick, är för organiska

föreningar den alhnännast begagnade, h vartill dess

upphofsmans välförtjeiita ryktbarhet i annan väg

väl också hufvudsakligt bidragit. Hans afhandlin-

gar hafva som oftast, sedan denna teori publi-

cerades, burit titeln af Mémoires sur les types chi-

miques.

Mycket mera skulle visserligen vara att här

ännu anföra ur denna teori, meji det anförda

är tillräckligt att gifva ett begrepp om den me-
taleptiska typteoriens sätt att betrakta den ratio-

nella sammansättningen i den organiska kemien.

Samtidigt med Dumas har Laurent bearbetat

och varierat detta föreställningssätt i oändlighet.

Den ovanliga mängd af nya föreningar han, un-

der sina verkligen förtiäffliga forskningar, lyckats

frambringa, har beredt honom ymniga ämnen att

derpå, före någon annan, försöka sina åsigter, och

då de endast i denna drägt blifvit framställde

och hans nomenklatur helt och hållet derefter
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blifvil uppgjord, har hans sätt, att se samman-
sättningens art, nästan blifvit trugadt på kemi-

slerna och med den framgång att, ehuru han

tidtals funnit sig nödsakad att ombj ta föreställ-

ningssätt, han dock försökt att, efter sina åsigter

af den organiska sammansättningen, ombilda åsig-

ten af den oorganiska. Grundbegreppet i hans

tankebilder är dock i fuH iikartighet med Dumas's,

nemligen typer och melalepsi.

Samma kemiska thema har äfven Gerhardt
varierat i ett arbete öfvei* den organiska kemien,

hvari han icke efterger någon föregångare i an-

vändandet af fantasibilder såsom rationella sam-

ma nsä ti ningsåsigiei'.

Persoz har utgått från den giundsats, att

sådana kroppar, son) bestå af kol och väte med
svre, eiientlif?en äro att betrakta såsom kolbun-

det väte, hvari väteeqvi \ alenter blifvit metalep-

tiskt ersatta af ett lika antal atomer koloxid, och

att en sådan förening sedan kan förbindas med
kolsyra. Det är, såsom man ser, läran oih sam-

mansättning af binära föreningar, till h vilken sub-

stitutionstheorien är lämpad. Så t. ex. om alko-

hoin emj/niskt består af C^H^O', så blir dess ra-

tionella formel, efter Persoz, = C* q?q, , d. ä. två

eqvivalenter väte, i formeln C*tP, äro utbytta

emot 2 at. koloxid. Ättiksyran deremot, hvars

empiriska formel är C^H^O\ härstammar från

OH% hvaii en eqvivalent väte är utbytt mot

en atom koloxid, C^^q , och denna kropp är se-

dan förenad med 1 at. kolsyrra = C^^q + CO'.

LöwiG föreställer sig, i den organiska sam-
mansättningen, vissa grundföreningar af kol och

väte, eller af dessa båda med syre, h vilka sedan

kunna förenas med koloxid, med kolsvra, eller
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raed båda på en gång. Så till ex. är, efter

honom, formjlsyrans lalionella formel CHO-f-C,

tartrjlsjrans 2CH0 + C + C. Citronsyrans är C^H^O

-fC+C ocli den der med isomera äpplesyrans

Graham antager att de enkla atomerna af

hvart och ett grundämne sig emellan förenas efter

vissa typer, af ett bestämdt antal atomer i en

oföränderhg och bestämd ordning. När grund-

ämnena förenas, så utvexlas atomer ur typerna,

genom ett slags dubbel dekomposition , och orga-

niska föreningar uppkomma, då ur kolets typ kol-

atomer utvexlas euiot atomer af väte, qväfve och

syre ur dessas typer, som i stället antaga kol-

atomer.

Det är uppenbart att på detta sätt hvar och

en som företager sig ett försök öfver den ratio-

nella sammansättningen i den organiska kemien,

och som icke finner sig belåten raed någon före-

gångares, skapar eller diktar en ny åsigt,ochdet

gifves intet skäl h vårföre detta skulle finna en

gräns, så länge man ej bryr sig om något rätte-

snöre för sättet att härvid gå till väga.

Jag har anfört att vi, i lagarna för grund-

ämnenas föreningar i den oorganiska naturen, hafva

ett sådant rättesnöre. Men dervid händer oftast

att vi, äfven med det riktiga ledbandets tillhjelp,

icke kunna komma till klara begrepp. Då måste

vi nöja oss med den empiriska sammansättningen
och uppskjuta utvecklingen af den rationella, till

dess våra kunskaper mognat tillräckligt för att

ådagalägga den. När detta inträffat, inses den
genast af alla och igenkännes för den rätta. Att

intill dess fylla vetenskapen med fantasispel, är

att gå vilse, i stället för att gå längre fram.
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Hvilka åsigter af den rationella organiska sam"

inansättningen kunna anses öfverensstämma med för-

eningslagarna i den oorganiska naturen? är en

som jag nu skall försöka alt besvara.

Idéen om sammansatta radikaler och om de-

ras (öl aningar med syre, svafvel, sallbildate m,

fl. instämmer, såsom jag redan i det föregående

visat, bäst med den ledning för omdömet vi kunna
hemla från den oorganiska naturen. Det är här

icke min mening att utveckla denna ide. Detta

har långt för detta skett och jag hänvisar der-

löre, i afseende derå, till 5: te Tyska uppl. af

min Lärbok i kemien , Del. I, s. 672 och följande.

Men denna ide, äfven förutsatt att den är

riktig, såsom ock försöken deröfver synas ådaga-

lägga, är så långt ifrån att för oss afslöja den
iefvande naturens hemligheter, såsom. Du3ias der-

om förmodat, att den, rörande dem, upptäcker

alldeles intet. Också är antalet af de samman-
satta radikaler , som vi hittills lyckats någorlunda

säkert lära känna, ylteist linga.

Om vi, i hvar och en föieiiing af kol och

väte, eller af kol, qväfve och väte, med syre,

ville betrakta för en gifven radikal, hvad som
icke är syre, så skulle vi deraf ledas till fullt så

irriga begrepp, som om vi i forinyloxitl-s vafvel-

syra (Melsen's Acide sulfacetique) ville betrakta

föl' syrans radikal allt hvad som icke är syre.

Svafvelsyra är nemligen deri på ett alldeles eget

sätt förenad, eller hvad vi kalla kopj^lad , med
fojmyluxid, som följer syian i alla dess förenin-

gar med basei'. Jag har ledan i den nyss cite-

rade upplagan af min Lä i- bok, D. I, s. 459. dit

jag hänvisar, anfört de theoretiska åsigterna om
detta slag af föreningar. Det intiä/Tar allmänt,

och
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och vi bafva alltid anledning att förmoda det,

så ofta antalet af syrets atomer i en sammansatt

atom öfversliger 7, utan att dock deraf följer att

icke koppling äfven kan äga rum när antalet af

syrets atomer är lägie än detta tal. Så länge

den ene af de genom koppling förenade krop-

parna är en oorganisk oxid, är det ingen svårig-

het att igenkänna en kopplad förening för hvad
den är, och att lära känna kopplingens samman-
sättning. Men då både den kemiskt verksamma
oxiden och kopplingen äro af organisk samman-
sättning och innehålla samma grundämnen, så

leder analysen icke till det iingaste begrepp der-

om , och förbållandet måste på andra vägar ut-

rönas. Men sådana utvägar äro ytterst sällsamma

att påträffa, sä att vi bafva ganska få exempel,

der något sådant lyckats, men de vi bafva äro

alllid tillräckliga för att visa att föreningsarten

Ihines.

När vi lemna uppmärksamhet åt det redan

bekanta stora antalet af kopplade svafvelsyror och

erfara att antalet af organiska ämnen, som icke

med svafvelsyra frambiinga sådana, är ganska

inskränkt; när vi finna att salpetersyra, fosfor-

syra och till ocb med syror af cbloren, ingå

kopplade föreningar, så visar det sig, att detta

föreningssätt , ora det ock ganska sent blifvit rik-

tigt uppfattadt, icke dess mindre är allmänt före-

fallande ocb det synes i den organiska naturens

verkstäder mycket allmännare bildas, än i den

oorganiska kemien, så att det större antalet orga-

niska ämnen kan utgöras af kopplade föreningar,

hvilket det sällan lyckas oss att genom de så

förenade kropparnes åtskiljande upptäcka. V\ få

endast bekantskap med den kopplade föreningen,

K. v. Akad, Handl. 7845. 30
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och luåste nöja oss med att belrakta den såsom

en etj;en, bestämd kropp.

Vi hafva i den oorganiska kemien erfarit alt

toi eningskralten emellan den kemiskt vei ksamma
oxiden och dess koppling är ganska olika, stuii-

dom åtskiljas de af ringa inflytelser, stundom åter

är föreningen så stark, att den endast genom en-

dera kroppens förstöring kan upphäfvas. Den
verksamma oxidens syre kan utbytas mot svafvel,

mot chlor ni. fl. och kopplingen följer radikalen

ur den ena föreningen i den andia. Den kopp-

lade föreningen af platinachlorur med elayl, kau

sönderdelas med kalihydrat, h var vid kopplingen

följer platinan i platinaoxididen ; den kan sön-

derdelas med zink och platinan afskiljes ännu
kopplad njed elayl. Intiäila nu lika intima för-

eningar emellan en koppling och en sammansatt

radikal, så inser man lätt huru omöjligt det blir,

alt utreda ett sådant förhål Lmde.

Den stora svårigheten alt, för bedömmande
al organiska ämnens rationella sauimansättuing

,

ansända begreppet om sammansalla radikaler, lig-

ger således i att bedöma när man har med en

enda organisk oxid att göra, ellei" när den är

kopplad. 1 föl ra fallet är det ganska lätt att få

ell begrepp om radikalen, i del sednare är det

icke möjligt, ty den verksamma oxiden har sin

radikal och kopplingen har sin, och näi- kopp-

lingen är en lörening af två, så bar livar och en

af dessa sin ladikal. Man insei- deraf klart, alt

begreppet om sammansatta radikaler kan vara

ganska riktigt, och dock under sådana förhållan-

den icke användbart, förr än kunskap erhållits,

så väl om den verksamma oxidens som kopplin-

gens sammansättning. Der denna kunskap är

oåtkomlig, och delta inträflfar i de lahikasle fal-
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len, måste vi, såsom jag redan erinrat, empiriskt

betrakta det organiska ämnet, såsom ett enda helt.

Antalet af sammansatta radikaler torde till-

äfventvrs icke vara så serdeles stort. Det är

möjligt, att den oändliga mångfalden betingas af

variationer i kopplade föreningar. Vi hafva när-

mare etthundrade s vafvelsyror , som åtskiljas en-

dast genom olika kopplingar.

Jag har nämnt, att när syrets atomer i en

organisk atom öfverstiger 7, vi anse oss hafva

skäl till den misstankan , att föi eningen hörer till

de kopplade, i h vilka, genom de sammanhopade
oxidernas hoplagda syrehalt, atomtalet- hos syret

stLindf)m kan gå temligen högt. Det händer med
dessa föreningar någon gäng att syrehalten deri

kan minskas eller ökas. Men då detta sker blott

med en af de förbundna oxiderna, så blir denna

förändring endast ett ringa bråk af syrehalten i

dem alla sammantagna, och svarar ej till de mul-

tipla förhållanden, som vi i den oorganiska natu-

turen äro vana att finna; dock är det klart, att

den skulle svara deremot, om den kunde beräk-

nas efter den oxid, som den tillhör. Så till ex.

innehåller protein 10 atomer syre, men syrehal-

ten kan deri ökas med 2 och med 3 atomer syre

till 12 och 13 atomer, i bi- och trioxyprotein.

Det är klart att dessa ovanligt små tillskott af

syre för oss utj)eka en kopplad föreningsarl, hvari

tillökningen i syrehalt gäller endast en och till-

äfventyrs den kemiskt verksamma oxiden.

Vi hafva af oxaminsyran sett att till antalet

af de kroppar, som kunna blifva kopplingar, höra

äfven amider. Af Fehlings försök öfver bernstens-

syran har visat sig, alt denna syra ger en lika

beskaffad med succinamid kopplad bernstenssyra

,

och Laurents försök ådagalägga att dylika med
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amid kopplade syror bildas af vinsjra, mjölk-

syra, kamfersyra, phtaliiisyra. Dessa exempel
hafva på en gång, från etL enda, förökat sig till

många. Det är deraf klart, att detta förenings-

sätt måtte vara allmännare än vi hittills haft skäl

att förmoda. Men deraf invecklas läran om ter-

nära radikaler, hvari äfven qväfve ingår, på ett

sätt, som kan blifva omöjligt att utreda. Så länge

amiden utgöres af en lägre oxidationsgrad af en

syra, förenad med NH^ så är förhållandet lätt

att upptäcka, derigenom att syror och alkalier

förvandla amiden till ammoniak eller ammonium-
oxid, genom den dermed förenade oxidens syr-

sättning på vattnets bekostnad till syra; men om
äfven amider af annan art, der en sådan högre

syrsättning af oxiden ej äger rum och der ami-

den således ej kan förvandlas till ammoniak, blifva

kopplingar åt organiska oxider, qväfhaltiga eller

icke qväfhaltiga, så låter detta icke på den an-

förda utvägen upptäcka sig.

Af allt det nu anförda är det således klart,

att, om än åsigten rörande sammansatta radika-

ler är alldeles riktig, så fordras dock alt mycket
hittills obekant skidl upptäckas, innan vi kunna
göra någon tillförlitlig tillämpning af denna åsigt

och bestämdt göra skilnad emellan föreningen af

syre med en sammansatt radikal och en kopplad

oxid. Vår rationella insigt inskränker sig till att

hafva lyckats ådagalägga, att sammansatta radi-

kaler gifvas, samt att dessas föreningar med syre,

svafvel, saltbildare m. 11. hafva en stor och all-

män benägenhet att ingå kopplade föreningar,

hvari det ena af de så förenade ämnena behål-

ler sin kemiska verksamhet, under det att det

andra, i de flesta fall, har alldeles förlorat den.
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/ hvilket förhåliancie stå substitutions-fenomenen

dessa åsigter? ar eii fråga, som ovilkorligt

framställer si" 5 i följd af hvad jag nu anfört.

Det är klart, att om en kopplad förening

träffas af chlor eller brom , och en utvexling äger

rum, denna icke kau ske liktidigt i kopplingen

och i den kemiskt verksamma oxiden. Men der-

igenom uppkonimer då en helt annan åsigt af

saken, än den metaleptiska theorien föranleder.

Det torde icke böra anses såsom blott en lös giss-

ning, om man förmodar, att det dervid är kopp-

lingen som först af saltbiidaren förändras, då jag

med klara exempel skall styrka, att en koppling

kan på detta sätt förändras af en saltbildare, ulan

att derföre upphöra att vara koppling åt den ke-

miskt veiksamma oxiden, som, i fall denne är en

syra, behåller sina egenskaper af syra, och bildar

salter, med de mer eller mindre anraärknin£:s-

värda förändi ingår i egenskaper, som af kopplin-

gens förändrade sammansättning uppkomma, hvaraf

sagan om kemiska typer uppkommit. Detta hin-

drar emedlertid icke att äiVen slutligen den ke-

miskt verksamma oxiden kan af chloren förän-

dras, men då uppkommer en förening af helt

annan art, i h vilken den kemiskt verksamma
oxidens egenskaper icke mera återfinnas.

Dessa substitutioner hafva aldrig blifvit the-

oretiskt behandlade af andra än metalepsiens an-

hängare, och man kan säga, att nästan livar och

en som företagit ett försök i denna väg, genast

blifvit denna theoretiska åsigt tillgifven. Det kan
här vara stället att betrakta detta fenomen från

andra synpunkter, i h vilket afseende jag skall

anföra några exempel.

1. Då bittermandelolja eller pikramyl-bioxid

,

O*H"+20, behandlas med chlor, utbytes en eqvi-
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valent väte mot en eqvivalent clilor. Dervid bil-

das den kropp, som, vid dess första upptäckt

-

fick namn af chlorbenzoyL I den metaleptiska

iheorien belraktas den, enligt livad i det föie-

gående blifvit anfördt, säsom en oförändrad typ

= C^^pOS och cliloren spelar deii samma role

och sitter på samma ställe som den förloradt.'

väteeqvivalenten ; men då den i alkohol behand-

las med kalihydiat, så uppkommer chlorkalium

och benzoesyradt kali. Delta utvisar en helt an-

nan sammansättningsart, den innehåller neraligen

samma förening af kol med väte, som finnes i

benzoesyran, förenad med 2 atomer syie och med
en eqvivalent chior. Motstycken dertill företes

talrikt af oorganiska radikaler, 1. ex. svaflet, chro-

men, wolframen, molybden. Men dessa förenin-

gar bestå af två atomer vattenfri syra och en

atom superchlorid, det samma måste och här

vara händelsen, och chlorbenzoyi således vara

Benzoyl-biaci-chlorid = SC^H^^^O^+C^H-^Gll Här
liar således ingen substitution ägt rum, ulan af

3 atomer pikranvylbioxid hafva up()konimit 2 at.

benzoesyra och 1 at, benzoylsuperchlorid , som in-

förening. Chioren har förstört den radikal som
lanns och frambringat en annan, som håller lika

många atomer kol, men en eqvivalent väte min-

dre. Förhållandet är uppenbart och ovedersägligt,

2. Verkar chlor på en kopplad organisk syra,

hvari kopplingen är ett kolbundet väte, som in-

nehåller många atomer af h vardera elenienlet, så

måste substitution ulöfvas på vätet i kopplingen.

Hvad som dei vid up[)kommer genom forändi in-

gen kan icke faktiskt ådagaläggas, men man kan

inse de fall, som kunna inträffa, utan alt der-

före behöfva påslå eller yttra någon förmodan

om hvilketdera som inträffat, a. Kopplingen kan
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Jitgöias af flera alomer af det kolbundna vätet

,

och vid substilution kan en af dessa isender ut-

vexla sitt väte mot chlor, hvarvid chiorkolet

jemte det öfriga chlorbundna vätet qvarstannar i

föreningen såsom koppling, till ex., låt kopplin-

gen ulgöras af 3 at. €H'. Om då en atom isen-

der af €tP af ch loren förvandlas till G€P, d.

ä. till oxalchlorid, så får man genom substitu-

tion 3 syror, i h vilka sjelfva den sura kroppen

är oförändradt densamma , men med 3 olika kopp-

lingar, nemligen CC1'+2GH^ 2€€l^+€H' och slut-

ligen 3€€l^ b. Detta successiva utbyte af väte

mot chlor kan dock ske äfven på annat sätt och

med bildning af annorlunda beskaffad koppling,

för hvilken förändringsart jag dessutom skall an-

föra positiva bevis. Jag har, i den förut åbero-

pade Lärboken i kemien, Del. 1, s. 709, anlbit,

att ättiksyran möjligen kan vara en kopplad oxal-

syra, hvari kopplingen är €tP. Jag tror icke att

det ännu kan afgöras om så är; men låtom oss

antaga detta fall såsom exempel. Om då ättiksyran

är € + €H^ och deri en eq v i valen t väte utbytes

emot en eqvi valeiit chlor, så har man €H^G1 , detta

är elajdchlorur och denne liörer till de kroppar,

som bilda kopplingar åt syror. Utbytes ytter-

ligare en eqvivalent väte mot chlor, så uppkom-
mer €H€P, formylsuperchlorur, såsom koppling åt

oxalsyran, med ännu ett utbyte hafva vi ox-

alchlorid €GI% såsom syrans koppling, d. ä. ät-

tiksyran är förvandlad till chloroxalsyra (Acide

chloracetique, Dumas). Vid försöken öfver chlo-

rens inverkan på ättiksyran, har man drifvit

denna ända till fulländning, det är sålunda obe-

kant om dessa mellangrader har gifvas. Men up-

penbart är att de kunna gifvas, och om detta är

fallet, är det lika uppenbart att ättiksyran är
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en med kopplad oxalsyra. Gifvas de icke?

så forbj^tes den del af ättiksyran, på b vilken

cbloren in verkar ,
genast i chluroxalsyra . som kan,

såsom sådan, från den oförändiade ättiksyran af-

skiljas» Da uppkommer af cbloren ingen substi-

tution, utan en destruction af ättiksyran, ocb

detta vore då ett skäl att anse den för en syra

med sjelfständig radikal, c. Då kopplingen är oxid

af en sjelfständig radikal, så uppkommer, genom
utbyte af väte med cblor, en oxicblorur af en

radikal med mindre väte, eller då all I väte är ut-

bytt, en oxicblorur af kol. — Det är anmärknings-

värdt buru en kropp, b vilken en gång som koppling

inträdt i en föiening, kan genomgå den ena sam-
mansättnings-förändringen efter den andra, med
bibebållande af sin egenskap af kuppling, b varpå

indigosvafvelsyran lemnar de talrikaste exemplen.

Indigoblått, såsom koppling åt svafvelsyran , under-

går deri sina talrika förvandlingar af saltbildare,

salpetersyra, alkalier ocb reducerande inflytelser,

utan att släppa sambandet med svafvelsyran.

Jao^ skall nu från den oorganiska kemien

framlägga de positiva bevis för kopplingsförän-

dringar, som jag i det föregående åberopat.

KoLBE, som nyligen fulländat en undersök-

ning af kolsvaflans förvandlingar genom inverkan

af cblor, bai' visat att den kropp, som af cblor

eller kungsvatten bildas af kolsvafla, består af

kolsupei cblorid ocb svafvelsyrligbet, C€P+S. Det

är ett slags kopplad förening af kolsupercblorid

med svafvelsyrligbet. Då kaustikt kali får på
denne inverka, utbytes en del af cbloren mot

syret ur kalit, ocb man får af 2 at. C€P+S, 1 at.

cblorkalium ocb en atom af ett kalisalt, b vars

syra beslår af oxalcblorid och 1 a t. ditbyon-

syra, = €€1'+S. Detta är en stark syra, som
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kan afskiljas och erhållas kristalliserad, den kan

kallas oxalchloridditliyons}'! a , och är uppenbarli-

gen en kopplad dithyonsjMa , hvari kopplingen är

densamma som i chloroxalsyran.

Om man i en upplösning af denna syra in-

lägger metallisk zink, så upplöses metallen utan

all gasul veckling, och man får i vätskan två zink-

sa Iter upplösta. En atom vigt af syran upplöser

2 at. zink och lösningen innehåller 1 at, zink-

chlorur och 1 at. af ett zinkoxidsalt, hvars syra

hestår af €H€l^+S. En eqvivalent chlor är af

zinken borttagen, och det väte, som lösgjordes

vid bildningen af en atom zinkoxid till syresy-

rans mättning, inträdde i dess ställe i kopp-

lingen, som nu förbj^tes från oxalchlorid till

formjdsuperchlorur, utan att lem na sin plats så-

som koppling. Denna substitution har gått i om-
vänd ordning, emot de förut omtalade, och der-

vid har i kopplingen bildat sig en sammansatt
radikal, som deri förut icke fanns.

Om nu denna, eller den förut omtalade syran,

lika godt hvilken, upplöst i vatten blandas med en

atom vigt svafvelsyra och zink inlägges, så mättas

syran med zink, utan att vätgas behöfver ut-

vecklas; efter olika använd kopplad syra, blifva

3 eller 4 atomvigter zink upplösta, och man får

i lösningen 1 eller 2 at. vigter zinkchlorur, 1 at.

vigt svafvelsjn^ad zinkoxid och 1 at. vigt af ett

nytt zinkoxidsalt, hvari blott en eqvivalent chlor

återstår, hvars syra är C^H^€l+S, det är en med
elaylchlorur kopplad dityonsyra. Tillsättes, vid

bildningen af detta salt, mer än en atom svaf-

velsyra, så låter dock icke derigenom elaylchloru-

ren sönderdela sig, utan vätgas utvecklas vid

zuikens lösning i det i öfverskott tillsatta af syran.
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Men hvad den genom öfverskott af svafvel-

syra uppväckta föreningskraften icke kan uträtta,

det förmår den elektriska strömmen. Kolbe har

visat, att om kalisaltet af endera af dessa tre

kopplade dityonsyror i en koncentrerad lösning,

emellan amalgamerade zinkplåtar , utsattes för ge-

nomgången af en elektrisk ström från t. ex. 2

till 3 par af den Bunsenska kolzinkapparaten, så

bildas genom zinkens syrsättning basisk chlorzink

och ingen vätgas utvecklas förr än hela chlorhal-

ten i syran är utbytt emot väte, och man har

då fått en fjerde kopplad dithyonsyra,

hvaii kopplingen har methylens sammansättning.

Det är samma kropp, som vi förslagsvis antogo

innehållas i ättiksyran, om denna är en kopplad

oxalsyra.

Kot.be har visat att chloroxalsyi an kan på

samma sätt återföras till ättiksyra och antvdt

mellangrader deri, h vilket det för vetenskapen

vore af den stöista viejt att få med bestämdhet

ut red t.

Dessa enkla försök i h vilka den kemiskt verk-

samma oorganiska oxiden är densamma i alla sy-

rorna och således af den natur, att dess bestånds-

delar icke inveckla fiågan om de forändringar,

som kop[)lingen undergår genom substilution, leda

till följande säkra slutsatser:

1. En koppling kan, oaktad t total sam man-

sal tningsförändring, behålla sin plats såsom kopp-

ling.

2. När kopplingen är ett chlorkol och chlo-

ren partielt utbytes emot väte, uppkomma nya

radikaler af kol och väte, h vilkas chlorur eller

chlorid qvarstannar såsom koppling, och då all

chloren utbytes, bildas ett kolbundet väte, som

intager chiorföreningens plats såsom koppling.
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Det är deraf klart att, när utbytet går i omvänd
ordning, eller då väte utbytes motchlor, så må-
ste förhållandet på ett lika sätt bedömmas.

3. Den elektriska strömmens inflytande af-

gifver en möjlighet att utbyta chlor mot väte,

och i detta fall bildas af vätet med kolet en ra-

dikal, hvari vätet väl intager chlorens plats, men
spelar icke samma role som ch loren. Dessa resul-

tat af KoLBES försök fullända vederläggningen af

de metaleptiska åsigterna och fanlasi-spelet med
kemiska typer.

Jag är långt ifrån att vilja påstå, att det

nu anförda utgör förklaring af alla fall der väte

empiriskt substitueras af en sallbildare. Det inre

förloppet dervid och produkterne deraf kunna
vara af mångfaldigt olika beskaffenhet. Det hit-

tills begångna felet har just bestätt deii, att man
velat deråt gifva en förklaring, som skulle lika

passa åt alla fall. Vi hafva till och med fall der

underchlorsyrlighet och underbromsyrligbet synas

utgöra beståndsdelar af produkten.

Jag är icke nog föimälen för att göra mig
den förhoppning, att dessa åsigler af svårighe-

terna för ett riktigt bedömmande af organiska

ämnens rationella sammansättning, skola i någon
mån vinna gehör hos metalepsiens anhängare. Desse

omfatta sin theori med full öfvertygelse om dess

ofelbarhet, och mot blind tro fäktar man fåfängt

med skäl och bevis; men jag är icke utan hopp,
att hvad jag här föredragit skall vinna någon
uppmärksamhet hos det stora antal kemister , som
i dessa frågor tills vidare funnit sig föranlåtna

att icke bestämma sig för någon viss åsigt.





llndersökiiin^ om Elektricitet i for-

deladt ocli bundet tilliståiid^

af

R S. MUNCR AF ROSENSCHÖLD.

Till AkademicQ ioleranad den U Febr. 1846.

När en kropp icke yttrar några elektriska feno-

mener, eller med andra ord, icke är elektriserad,

så eger den, enligt SyxMmers hjpotlies, lika stor

mängd positiv och negativ elektricitet. Man be-

höfver likväl icke antaga, att båda elektricite-

lerna, till följe af en slags kemisk frändskap,

skulle ingå en förening, h varigenom deras attra-

herande och repellerande verkningar upphäfdes.

Ty om man endast föreställer sig, att bådas ut-

bredning i kroppens inre är densamma, så blifva

verkningarne af den positiva elektriciteten, på en

inom eller utom kroppen belägen punkt, noga

uppliäfda af den negativa elektricitetens verknin-

gar på samma punkt. Då således, enligt denna
åsigt, alla på en af kroppens elektriska punkter
verkande krafter äro i jemnvigt, kan man anse

punkten alldeles fri, och häraf förklaras lätt,

hvarföre äfven den minsta utifrån verkande elek-

triska kraft kan upphäfva kroppens neutrala till-

stånd. På denna omständighet beror den så kal-

lade elektriska fördelningen. Om nemligen en le-

dare för elektriciteten föres i närheten al" en elek-

triserad kropp, ehuru icke så nära, att öfvergång

K. v. Ahid. Handl. 7845. 31
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af elektricitet geiiorn luften blir möjlig, så börja

dess elektriska moleculer att röra sig, hvilket icke

upphör förr, än ett nytt jemn vigtslillstånd upp-

kouioiit. På detta sätt blir den lika utbrednin-

gen af ledarens naturliga förråd på positiv och

negativ elektricitet rner eller mindre upphäfd, och

den jttt ar sjelf elektriska fenomener. Men så snart

ledarens elektriska veikan utåt börjar blifva mäik-

bar, verkar den tillbaka på den fördelande krop-

pen, och förändrar, om äfven denna är en le-

dare, dess elektriska tillstånd, hvaraf inses, att

den fördelande verkan är ömsesidig, eller att båda

ledarne verka fördelande på b varandra.

Di\ en ledare är utsatt för elektrisk fördel-

ning, måste nian göra noga skillnad mellan dess

isolerade och icke isolerade tillstånd. Är ledaren

isolerad, kan ingen del af de genom sönderdel-

ning af det elektriska noll uppkomna motsatta

elektriciteterna bortgå, och båda ulbieda sig till

lika myckenhet på dess yta, och kunna här un-

dersökas medelst profskifvan. Enligt eifarenheten

samlar sig den elektricitet, h vilken är olikartad

med den fördelande kroppens, isynnerhet på de

delar af ledarens yta, som äro vända mot denna;

den likai tade deremot isynnerhet på den från-

vända ytan. Båda elektriciteterna öfvergå små-

ningom i h varandra, och äro åtskilda genom en

indilfereiit zun eller linea, hvarest det elektriska

noll ännu eger rum. Med ledarens afstand från

den fördelande kro])pen förändrar sig denna linea,

äfvensom hela anordningen af de båda elektiici-

telerna, likväl är knappt möjligt, att med afse-

ende härå, gifva några allmänna reglor.

Vidröres den för den eleklriska fördelningen

utsatta ledaren, b vilken jag i korthet vill kalla

den fördelade, afledande, så försvinner hos den-
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samma li varje spår af likartad elektricitet; den

olikartade derem(3t vinner i styrka och breder

sig vidare ut, likväl äro omständiglieterna myc-
ket olika och beroende af beröringens beskaffen-

het. Egentligen bör man, då isolering icke eger

rum, anse ledaren, jemte den afledande kroppen,

eller undej laget h varpå den står, som ett helt,

som är utsatt för den fördelande verkan. Huru
långt elektriciteten i detta fall utbreder sig Öfver

den ledande ytan är icke möjligt att undersöka,

ty den aftager småningom och undgår slutligen

våra mest sensibla instrumenter. I allmänhet är

den i de delar af ytan, som äro vände från den

fördelande kroppen, mycket svagare än i de ät-

vända delarne, ehuiu skillnaden blir allt ringare

vid tilltagande afstånd mellan båda kropparne.

Ledarens återverkan på den fördelande kroppen

är större i det icke isolerade än isolerade till-

ståndet, i hvilket de till lika myckenhet närva-

rande motsatta elektriciteterna till en del upp-
häfva h va rand ras verkningar. Man inser likväl

lätt, att i det sednare fallet måste verkan af den

olikartade elektriciteten, i anseende till större

närhet, öfver väga verkan af den likartade.

Hvad den fördelande kroppen sjelf beträffar

,

så böra äfven tvenne fall åtskiljas; man kan nem-
ligen anse honom som ledare eller oledare. Elek-

triska fördelningen skall här betraktas från båda

dessa synpunkter.

Jag antager först, att den fördelande krop-

pen är en fullkomlig oledare, oaktadt i verklig-

heten alla kroppar , åtminstone på ytan, äro mer
eller mindre ledande. Emedan i detta fall krop-

pens oledande egenskap förhindrar de elektriska

fluidas rörelse, så förändras icke dess elektriska

tillstånd genom ledarens återverkan, och utbred-
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niDgen af den genom förtielning uppväckta elek-

triciteten i den isolerade ledaren, b vad foim den

ma ega, är underkastad den enda lagen, att re-

sultanten af ledarens elektriska moleculers attra-

herande och repellerande verkningar på hvilken

som helst punkt i ledaren, håller jemvigt med
resukanten af den oledande kroppens elektriska

moleculers attraherande och repellerande verk-

ningar på samma punkt. Är ledaren icke isole-

rad, så gäller samma lag, men i detta fall är

den ledande massan obegränsad, och ju aflägs-

nare man tänker sig punkten, desto mera närma
sig båda resultanterna till noll. Förenas ledaren

med jorden genom en lång och tunn metalltråd,

som i jemförelse med ledaren blott har ringa yta,

kan man likväl öfverse den ringa mängd elektri-

citet, som iir samlad på densamma, och betrakta

resukanten af ledarens elektriska verkningar ena-
o

banda med den sanna resukanten. Detta är isyn-

nerhet tillåtet, då tråden vidrör ledaren på den

yla, suni är vänd fiån den fördelande kroppen,

och föres så aflägsen som möjligt från denna sed-

nare, ty under sådana omständigheter erhåller

tråden ganska obetydlig mängd elekti icitet genom
fördelning. Om derföre tråden aflägsnas, så för-

ändrar sig ledarens elektriska tillstånd derigenom

endast omärkligt. Då härefter blir fråga om afle-

dande vidröring, så förutsättas alltid, att den

blifvit verkställd på nyss uppgifiia sätt.

Jag antager nu, att en gif\en mängd elek-

tricitet blifvit meddelad den fördelade ledaren,

sedan den afledaiide metalltråden blifvit aflägs-

nad , och fL)reställer mig densamma utbredd i

kroppens inre. Enligt nyss anförda hig, äro verk-

ningarne af den genom fördelning i ledaren upp-

väckta elektriciteten för alla punkter i densamma
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i Jenivigt med verkiiingarne af den fördelande

kroppens elektricitet, och liäraf följer, att nian

kan anse moleculerna af den elektricitet, som
blifvit meddelad ledaren, hvarken underkastade

attraction eller repulsion till följe af den i leda-

ren redan för handen varande elektriska kraften,

Häraf är således klart, att dessa raoleculer, en-

dast följande sina egna frånstötande krafter, måste

begifva sig till ylan af ledaren, och här anordna

sig alldeles så, som vore ledaren förut icke eiek-

triserad. I anseende till den fördelande krop-

pens oledande egenskap, förändras icke utbred-

ningen af dess elektricitet genom den ledaren med-
delta elektriciteten, och det den förra motver-

kande elektriska lager på ytan af ledaren kan an-

ses bestå oförändradt, Häraf följer, att elektri-

citetens täthet i en gifven punkt på ytan ai le-

daren efter meddelningen , är algebraiska sum-
man af den fördelade elektricitetens täthet före

meddelningen, och den meddelade elektricitetens

täthet i samma punkt, då den sednare utbreder

sig i den isolerade och neutrala ledaren utom den
fördelande elektricitetens verkningssfer. Är den

ledaren meddelade electriciteten till myckenheten
lika med den genom fördelning i denna upp-

väckta elektriciteten , till beskaffeiihet deremot den-

samma motsatt, så blir ledarens elektriska till-

stånd alldeles detsamma, som före den afledande

vidröringen. Känner man således den fördelade

elektricitetens utbredning i den icke isoleiade le-

daren, och utbredningen af en lika mängd elek-

tricitet i ledaren, då fördelning icke eger rum,
så kan man lätt beräkna elektricitetens täthet på
ett gifvit ställe i den icke afledande vidrörda le-

daren. Om t. ex. den fördelade ledaren är en

kula, så blir genom den meddelta elektriciteten
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Il vart och ett ställes elektriska täthet hta myc-
ket ökad eller minskad. För öfiigt begripes lätt,

att meddela positiv elektricitet är det samma sora

borttaga negativ och tvertom.

Den af den fördelande och fördelta elektri-

citetens verkningar oafhängiga utbredningen af

den niecldeita elektriciteten i den fördelade le-

daren, kan tillä fventjrs ännu mera öfvertygande

härledas från den statiska grundsatsen, att då ett

system af krafter är i jemvigt, så rubbas denna
icke, om ett annat system af krafter, som i och

för sig är i jemvigt, tillägges det förra. Som
förut är anmärkt ^ äro alla på en gifven punkt i

det inre af den fördelade ledaren verkande elek-

triska krafter i jemvigt. Lägger man således till

det elektriska lagret på ytan af den fördelade le-

daren i tankarne ett annat elektiiskt lager, hvars

verkningar på h vilken som helst punkt i leda-

rens inre för sig äro i jemvigt, så störes jem-

vigten icke, enligt nyss uppgifna grundsats. Om
således en viss mängd elektricitet meddelas den

fördelade ledaren, så måste den ordna sig på ytan

alldeles på samma sätt, som i det icke fördelade

tillståndet, annars vore jemvigt möjlig på mer
än ett sätt.

Om den fördelande kroppen sjelf är en le-

dare, så är fördehiingsprocessen mera samman-
satt. Här konmier nemligen återverkan af den

i den fördelade ledaren uppväckta elektriciteten

i betraktande, och elektriciteterna i båda ledarne

anordna sig på ytorna enligt den lagen, att re-

sultanten af alla elektriska krafterna, sotn verka

på h vilken punkt som helst, icke allenast i den

fördelade, utan äfven i den fördelande ledaren, är

noll. Om i detta fall den fördelade ledurens elek-

triska tillstånd förändras, sa förändrar sig genast
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elektricitetens anordning i den fördelande. Med-
delas den förra en gifven mängd elektricitet, så

utbreder sig visserligen äfven denna på ytan oaf-

hängigt af de redan för handen varande elektri-

ska krafterna, men då den meddelade elektrici-

teten förändrar elektricitetens anordning i den för-

delande ledai en, så förändras äfven det elektriska

lager, som motverkar densamma i den fördelade,

och den verkliga elektriska tätheten i ett gifvet

ställe på den sednares yta efter meddelningen,

kan icke bestämmas på förut nppgifna sätt. Lik-

väl kan man återföra detta fall till det föregå-

ende, om man tänker sig den fördelande leda-

rens elektriska tillstånd oföränderligt, och då blir

hvart och ett ställes elektriska täthet, i den för-

delade ledarens yta, algebraiska summan af den

elektriska tätheten efter den afledande vidrörin-

gen, och den afledda elektricitetens täthet, med
afseende på samma ställe, då denne utbreder sig

på ledaren utom den fördelande verkningssferen.

Att jemvigt i denna händelse icke kan bestå,

då till elektriciteten på ytan af den fördelade le-

daren lägges en gifven mängd elektricitet, som
der är utbredd på samma sätt, som i det icke

fördelade tillståndet, är äfven klart deraf, alt

denna elektricitet endast är i jemvigt för punk-
terna i den fördelade ledaren, då deremot den

fördelande och fördelta elektriciteten hålla h var-

and ra i jemvigt med afseende på punkterna i

båda ledarne.

Af det föregående inses, att man kan anse

elektriska lagret på ytan af den fördelade och
isolerade ledaren, antingen denna före näi mandet
till den fördelande kroppen är elektriserad eller

icke, såsom sammansatt af tvenne elektriska la-

ger, hvaraf det ena är enahanda med det lager,
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som qvarstår etter den afledande vidröringen, om
den fördelande kroppens elektriska tillstånd tan-

kes oföränderligt, och hvilket för h varje punkt i

ledaren upphäfver den fördelande elektricitetens

verkan. Det andra lagret dereniot är så beskaf-

fad t, att det redan för sig icke åstadkommer nå-

gon verkan i ledarens inre. Den sednare elek-

triciteten, alldenstund den till följe af sina egna

frånstötande krafter utbreder sig fritt på ledarens

yta, och genast försvinner då isoleringen upp-

liäfves, vill jag kalla ledarens /na elektricitet; den
förra dereniot, som alltid är olikartad med den
fördelande kroppens elektricitet, alldenstund den
liksom är fängslad af denna sednare, och endast

ofullkomligt kan afledas, vill jag kalla dess bundna

elektiicilet.

På detta sätt synas mig begreppen "fri och

bunden elektricitet" vaia så bestämda, att knappt

någon tvetydighet mera kan uppstå. Egentligen

att tala, existera de fria och bundna elektricite-

terna i en isolerad och fördelad ledare endast i

tankarne, ty i verkligheten blanda de sig med
h varandra, och föisöken med profskifvan angifva

blott den verkliga elektriska tätheten i ett gifvet

ställe på ylan. Man kan alltid anse de båda

ifrågavarande elektriciteterna uppkomna genom
sönderdelning af det elektriska noll i tvenne lika

stora och molsatta elektricitetsmängder. Låt e

föreställa elektriciteten i en gifven punkt på 3 tan

af den fördelade ledaren. Man tänke sig den för-

delande kroppens elektriska tillstånd oföränder-

ligt, och låt g vaia den gifna punktens elektii-

citet, hvilken qvarstår efter den atledande vid-

rörinuen. Om man nu i tankarne S()ndei'delar det

elektiiska noll i de tvenne lika stora, men mot-

satta elektriciteterna cj och — g, och lägger dessa
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till den förra elektricitetsQiangden liksom i me-
kaniken med krafter är vanligt, så blir punktens

elektriska verkan tydligen densamma som förut.

Antag e—g^f, så blir e^f-\-g. Här är f punk-

tens fria och g dess bundna elektricitet. I sjelfva

indifferenslinien har man således f=^— g.

Om den isolerade ledaren före närmandet till

den fördelande kroppen icke är elektriserad, så

äro de fria och bundna elektriciteterna till myc-
kenheten lika, men till beskaffenhet motsatta.

Den fria elektriciteten tillhör likväl icke endast

de aflägsnare delarne af ledaren, utan är utbredd

öfver hela ytan. Genom afledaiide vidröring för-

svinner den helt och hållet. Man kan likväl för-

utse, att foihållandet i detta afseende måste vara

annorlunda, när afledning sker genom luften, ty,

då ingen utströmning af elektiicitet eger rum,
frånröfva luftens ledande delar, på samma sätt

som den isolerade profskifvan, utan åtskillnad elek-

tricitet från de likartadt och olikartadt elektri-

serade ställena, och ledarens elektriska tillstånd

kan derigenom föga förändras, så vida båda elek-

triciteterna äro närvarande till lika mängd. Äfven

den bundna elektriciteten synes vara utbredd öf-

ver ledarens hela yta, ty i annat fall borde väl

efter den afledande vidiöringen finnas en indif-

ferens-linia, och utom denna likartad elektricitet,

h vilket strider mot erfarenheten. Likväl är den
bundna elektriciteten på vissa ställen af den från-

vända ytan vanligen ganska svag, och knappt
märkbar. De efter utseendet ganska invecklade

fördelningsfenomener , som ega rum då isolerade

ledare underkastas fördelning, hafva alla sin grund
i den ganska skiljaktiga utbredningen af de fria

och bundna elektriciteterna på ytan. Det är in-

tet tvifvel underkastadt, att den bundna elek-
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tricileLen, lika så väl som den fria, verkar attra-

herande och repellerande. Till och med propaga-

tionsformagan saknar den icke nleslutande. Redan
den onisländighelen , att den samlar sig på leda-

rens yla bevisar, alt den har en benägenhet att

bortvika, och verkligen skall borlgå, om ej luf-

tens molslånd hindrade detta. Den öfvergår äf-

ven till en del i isolerade ledare och ledande

delar af luften, likväl kan denna förlust icke kom-
ma i fråga, ty det förlorade ersattes genast ge-

nom sönderdelning af ledarens naturliga elektri-

citeter, eller i icke isolerade tillståndet genom
tilledning från jorden.

Som förut är anmäikt, angifva försöken med
profskifvan endast den verkliga elektriska täthe-

ten i ett gifvet ställe af den fördelade ledarens

yta. Men då den bundna elektriciteten i en viss

del af den från vända ytan vanligen är ganska

svag, så måste profskifvan här anbragt lemligen

noga mäla ställets fria elektricitet. Förenas leda-

ren igenom en tunn metalltråd med ett elek tro-

skop, som är så aflägset, att det icke antager

någon märkbar mängd bunden elektricitet, så

angifver detsamma ledarens fria elektricitet, om
denna isolerad näimas till den fördelande krop-

pen. Den kallas derföre äfven elektroskopisk kraft.

Om en fullkomlig oledaie, elektriserad eller

icke, föres i närheten af en elektriserad kiopp,

så förändras natuiligtvis dess elektriska tillstånd

icke; likväl kan man i tankarne företaga samma
delning af ytans elektriska lager i det fria och

bundna. Det bundna lagret, som för hvarje punkt
i oledaren håller jemvigl med den fördelande elek-

triciteten, är enahanda med det lager, som efter

den afledantle vidröringen skulle qvarstå, om
kroppen vore ledande. Den fria elektriciteten i
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hvarje punkt af ytan är bestämd genom eqvatio-

nen e=f+g. Är oledaren icke elektriserad , blir

öfverallt e= 0, och f=^ —g , d. v. s. att de fria

och bundna elektiiciteterna äro i hvarje punkt

lika stora, men niotsatla, hvilket i sig är klart.

I verkligheten synes hk väl knaj)pt någon kr(jpp

gifvas, hvars yta är till den grad oledande, att

verkan af den fördelande elektricilelen är allde-

les omärklig.

I enligliet med hvad förut är anmärkt, ver-

kar den fördelade ledaren tillbaka på den för-

delande kroppen, till och med då den isolerad

och icke elektriserad närmas den sednare, och

förändrar dess elektriska tillstånd om den är

ledande. Elektriska lagret på ytan af den sed-

nare sönderfaller således i det fiia och bundna,

om man anser den fördelade ledaren som den för-

delande, och allt hvad förut i detta ämne blif-

vit yttradt, gäller äfven nu. Vidröres den egent-

ligen fördelade ledaren, så binder den tillbaka

ofta en betydlig del af den fördelande kroppens

elektricitet, likväl kan denna återverkan aldrig

gå derhän, alt all elektricitet skulle bindas i denna
sednare, och denna yttrar derföre i alla punkter

af sin yla likartad elektricitet. Äro båda krop-

parne ledare, så minskas deras elektricitelsmäng-

der småningom genom afvexlande vidröringar, ty

hvars och ens öfverskott på fri elektricitet för-

svinner i jorden genom vidröringen.

Om de kroppar, hvilka verka förtlelande på
h varandra äro tre till antalet, och alla äro le-

dare, så är för jemvigten nödvändigt, att re-

sultanten af alla tre elektriska lagrens verknin-

gar på hvilken punkt som helst i det inreafhvar
och en är noll. Efter omständigheterna kan man
anse blott den ena af kropparne eller tvenne af
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dera som fördelande. Egentligen är likväl hvar

och en af dem underkastad de båda öfrigas för-

delande verkan.

Kallar man de tre kropparne A, B, C, och

antai^er alt A och B äro oledande och elektrise»

rade, deremot C ledande och neutral, så verka

de båda förra fördelande på C , och den fördelade

elektriciteten anordnar sig på dennas yta enligt

den lagen, att den samfälda verkan af alla tre

ytornas elektriska lager på en punkt i C är noll.

På samma salt som när kropparne äro två, kan

äfven här bevisas, att den elektricitet som med-
delas C, sedan den förut blifvit afledande vid-

lörd, utbreder sig på ytan oberoende af de elek-

triska lager, som redan finnas på kropparnes ytor,

under det den genom fördehiing i C uppkomna
elektriciteten kan betraktas som oföiänderlis:' Den
fria elektricitelen i C är således den, som genom
atledande vidröring försvinner i jorden, och den

bundna är den, som icke afledes. Det kan bevi-

sas, att den i C bundna elektricitetsmänoden är

summan (algebiaiska) af de elt-ktriciletsmängder

,

sori) A och B hvar för sig binda i C. Ty om
man antager, att B aflågsnas, under det C är

förenad med jorden, så äro samtliga krafterna,

som härröra från elektriska lagren i A och C,

med inbegrepp af den ringa eleklricitetsniängden

i den afledande metalltråden , och verka på hvil-

ken som helst punkt i C eller i tiåden, i jem-

vigt. Ålerföres B till sitt förra ställe och A af-

lägsnns, så äro samtliga från elektriska lagren i

B och C och den afledande metalltråden utgå-

ende och på samma punkter som förut verkande

krafter i jemvigt. Lägger man således dessa kraf-

ter till tle löregående, eller hvad som är det-

samma ,
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samma, sammanlägger båda elektriska lagren, som
A och B livar för sig binda i C och i tråden, och
tänker sig A återförd till sitt ställe, så måste
tydligen jemvigt ännu ega rum, och ingen elek-

tricitet kan gå bort genom metalltråden. Äro A
och B lediire, så gäller föregående sats ännu , men
endast för det elektiiska tillstånd af A och B,
som är en följd af deias ställning mot hvarandra
och mot Cy ty alla tre ledarne verka fördelande

på hvarandra, och när endera af A eller ^bort-
tages, föränd lar sig genast den qvarslåendes elek-

triska tillstånd, och den mängd elektricitet den
binder i C förändrar sig äfven. Här är nemligen
den bundna elektriciteten i C den , som icke skulle

försvinna genom afledning,om elektriska tillstån-

det i A och B vore konstant.

Om A ensam är elektriserad , B och C der-

emot äio ledare, som isolerade och neutrala när-

nias densamma, så är den förre egentligen den
fördelande kroppen, men då de sednare inverka

på hvarandra och på A, så fördelas elektricileten

på deras yVå annorlunda, än om hvar för sig

vore utsatt för den fördelande verkan. Vidröres

den ena B af de fördelade ledarne afledande, så

foisvinner all Iri elektricitet, och den bundna,
som är olikartad med elektriciteten i A, verkar

ensam på C och föisvagar ofta betydligt verkan

af A på C, Vidröres sedan C afledande, så för-

svinner en del fri likartad elektricitet , och endast

en viss mängd bunden olikartad blir q var, h vil-

ken är lika med skihiaden mellan de af A och B
bundna elektricitetei na. Sedan all fri elektricitet

i C blifvit afiägsnad, upphäfver den bundna till

en betydligare del verkan af A B , och en
del af den här bundna elektriciteten blir fri. Vid-
röies B änyo afledande, försvinner således en del

K. r. Akad. Iland/. t845. 32
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olikartad elektricitet, och den qvarblifvande bin-

der mindre eleklricilet i C. Om derföre C åter

aflerlaDde vidröres , försvinner likartad elektricitet,

och d^^n olikartade bundna binder mera likarlad

eleklricilet i och olikai tad sättes i IVihet. Ge-
nom afvexlande vidröringar af B och C, blir så-

ledes i den förra olikartad och i den sednare lik-

artad elektricitet satt i frihet. Om C först blifvil

vidrörd, hade förhållandet varit omvändt.

Ett särskildt hit hörande fall förtjenar att

närmaie tagas i öfvervägande. Detta fall egei

rum, då en af ledarne B slår i förening med
jorden, eller blott blifvit afledande vidrörd, un-

der det den andra C är ställd bakom B på så

sätt, att de rälliuiga verkningarne af elektriska

njoleculei na i .4 pa C alla gå genom J5, eller som
Feciiner uttrycker sig, då C står i elektriska

sku22:an af B, Här verka de motsatta elektrici-

letejna i A och B bada åt samma håll på C>

nendi^en den starkare i A på större, och den

svagare i B på mindre afstånd. Det är derföre

icke så lätt alt inse, h vilken af båda verknin-

garne bör vara den öfvervägande. I sjelfva ver-

ket är också den fördelande verkan i C så svag,

att d(n af flera alldeles blifvil nekad, eller till-

skri fven andra orsaker. Redan sedan längre titl

är bekant, att en laddad Leydnisk flaska vid yttre

beläggningen, icke för nära den obelagda randen,

antiui^en icke eller mycket sva^t yttrar näiion

verkan på ett sensibelt elektroskop. Man har deral

slutat , alt den bundna elektriciteten på den ut-

vändiga sidan har förlorat sina förra egenskaper,

och h varken verkar attraherande eller repelle-

rande. Sedan denna åsigt genom Ohws och Riess's

försök syntes vederlagd , har Knocheishauer (Pogg.

Ann. B. XLVII s. 444) ånyo sökt försvara deii
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aiiJre meiiiiigen. Han utspände elt slaiiiolblad

ofver en elektriserad harlzkaka på olika afstand

och borttog dess fria elektricitet. Då han när-

made denna apparat nedifiån mot tvenne på Jin-

trådar upphängda fiädermärgkulor
, divergerade

de icke vid na2;ot afstånd. Han slutar deraf: 1),

att dä två motsatta elektricileter fullständigt binda

hvarandra på ett gifvit afstånd, så förlora de all

verkan ulåt och stå endast i forhållande till hvar-

andra, h vilket isynnerhet yttrar si» som ömsesi-

dig attraction; 2) att öfverskottet af fri elektrici-

tet, som finnes på den ena sidan och veikar utåt,

sträcker sin verkningssfer till den andra ytan, h var-

est blott finnes bunden elektricitet, men ej öfver

densamma. Fechner har (Pogg. Ann. B. LI s.

321) underkastat ämnet en omständlig och nog-

grann pröfningjoch påstår, i strid med K^ochen-
HAUERS erfarenhet, att i ifrågavarande fall öfver-

väges veikan af den fördelade eller bundna elek-

triciteten af den fördelande. Sednare har afven

Petrina (Pogg. Ann. B. LXI s. 116) uppträdt j^å

detta fält. Han nekar visserligen icke riktigheten

af Fechners försök, men tillskrifver verkan den

"enorn fördelnins: elektriserade luften.

Sjelf har jag repeterat de förnämsta af Fech-

ners försök med så öfverensstämmande resultat,

att, livad mig angår, icke något tvifvel om deras

riktighet kan uppstå. Likväl bemärkte jag en om-
ständighet, hvilken, om man icke är uppmärksam
derpå, lätt skulle kunna missleda. Vid några af

mina försök ställde jag nemligen en metallskärm

vertikal på bordet, och på ringa afstånd derifrån

en temligen starkt positivt laddad Leydnisk flaska

,

vid den höjd, att kuhm var ungefär en tum lägre

än skärmens öfra rand. Då sedan en guldblail-

elektrometer blef anbragt bakom skärmen till lika
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höjd med flaskans kula, så divergerade guldbia-

den svagt med positiv elt^ktricilel ; men snai t

märkte jag, att de på en gång staikare åtskildes,

och till och med slogo an mot sidorna af gliset,

och sedan ånyo divergerade. Diveigensen förmin-

skades icke, dä eiektrometren aflägsnades från skär-

men och flaskan, hvaraf inses, att den blef elek-

triserad genom verklig meddelning. Meddelning

egde ännu rum , da så väl flaskan som elektro-

metern ställdes betydligt lägre, ehuru närmare
skärmen. Snart öfvertygade jag mig, att hela fe-

nomenet berodde af dam, som fastade sig på ku.-

lan, och verkade som den finaste spets, ty genom
flaskans vridning upphörde detsamma vanligen.

Stundom voro damdelarne till och med synbara.

En dylik meddelning i rätlinig riktning genom
skärmen är likväl omöjlig, och man . är derföre

tvungen att antaga, att flaskans elektiicitet går i

betydligt krokiga linier öfver skärmens rand till

elektromelern. Man kan efter behas frambrinsja

satnma fenomen, om n^an fäster litet bomull på
flaskans kula, och det är märkvärdigt att se, huru
elekti iciteten vid stark laddning på flera fots af-

stånd öfvergår till eiektrometren. Men om man
en stund fortsätter dessa försök , så erhåller luften

i rummet en betydlig mängd elektricitet, och alla

föl delningsförsök bli osäkra.

Oaktadt sist anförda försök bevisa, alt luften

icke alltid förhåller sig som passiv mellankropp
vid fördeliungsförsök , så kan jag likväl icke in-

stämma i den meningen , alt de svag^a elektriska

verkningar, som ega lum i elektriska skuggan, då
de nemligen helt och hållet bero på fördelning,

och försöken äro anställda med noggranhet, skulle

liärröra från luftens elektriserande. Petri>'A anta-

ger, om jag förstått honom rätt, att luften vid
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gränsen af elektriska skuggan blir elektrisk genom
Tördelning, och derifrån utbreder den fördelande

verkan i skuggan sjelf. Jag tillstår, att jag icke

kan inse möjligheten af en sådan luftens inver-

kan. Luften, serdeles den torra, är en god ole-

dare, och motstår elektriserade kroppars förde-

lande verkan; men antag äfven, att en sönderdel-

ning af luftens naturliga elektriciteter verkligen

egde rum, så måsle de omvexlande positiva och

negativa luftdelarne upphäfva h varandras verknin-

gar pä kropparne i elektriska skuggan, åtminstone

är ingen grund forhanden, hvarföre den med
den fördelande kroppens elektricitet likartade elek-

triciteten alltid skulle vara den öfver vägande. Äf-

ven gifvas försök, som alldeles icke öfverenssläm-

ma med Petrinäs mening. Jag elektriserade en

elektrofor , hvars hartzkaka var gjuten i en metall-

form, starkt med en laddad Leydnisk flaska, och

isolerade densamma med baksidan uppåt. Blef se-

dan locket hållet på olika afstånd. från formen,

och vidrördt, under det den sednare stod i för-

ening med jorden, fann jag den förras elektricitet

öfverflyttad till en guldbladselektrometer , motsatt

kakans och så stark, att s^uldbladen stundom di-

vergerade två fulla linier. En otvifvelaktig, ehuru

svagare verkan, förmärktes äfven på stapelelek-

trometern, då formens rand blef förlängd genom
en metallring af en tums bredd , oaktadt här den

luftcjlinder eller luftkegla, som var underkastad

den fördelande verkan, helt och hållet var vänd

nedåt.

Ville man deremot antaga, att luften blir

elektriserad genom meddelning, och sedan verkar

fördelande på ledande kroppar i "leklriska skug-

gan, så sjnes mig detta antagande icke bäUre

grundadt, ty i detta fall borde guldbladens di-
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vergens, och den fördelande verkan öfverhufvud
?

fortfara en sLund, sechn den fördelande kroppen

blifvit afliigsnad. Detta är likväl ingalunda fallet,

så vida ingen verklig meddelning eger rum.

De fördelningsförsök, b varom bär är fråga,

blefvo af Fech^er, ocb äfven af mig sjelf, vanli-

gen så anställde, att en profskifva blef afledande

vidrörd i elektriska skuggan af den med jorden

förenade ledaren, ocb sedan isolerad förd till ett

elektroskup. En anmärkning af vigt vid detta för-

farande kan jag här icke förtiga. Så snart nem-
ligen profskifvan blir vidrörd med fingern eller

en annan ledare, kommunicerar den genom det

ledande golfvet med den ledare, b varpå den för-

delande kroppen omedelbart inverkar, ocb båda

tillhöra samma system af ledare. Då jaij hörjade

sysselsätta mig med dessa försök , märkte jag snart,

att en profskifva, som blef anbragt på ledarens

baksida, ocb endast ofullkomligt slutade till, an-

tog lika mycken elektricitet, som en annan lika

stor profskifva , som no£:are lade sig efter ytan.

Sednare anställdes fuljande försök:

En tiädtafla, 9 tum bred och 3 lin. tjock,

på båda sidor belagd med stanniol , lades horizon-

telt på ett bord, så att 10 tum af dess längd fritt

räckte framom bordskanten. Under taflan blef en

måttligt starkt positivt laildad och förut uppvärmd
Levdnisk flaska på | qvaihafot beläggnin,; så ställd,

att kulans afstånd fum taflans nedra yta \ar ^

tum, och dess afståijd från främre randens ver-

tikalyta så sturt, att det paralblijjipediska rum-
met öfver taflan var i elektriska skuggan af hela

flaskan. En rund skifva af förtennt jernbleck , 1

tum 10 lin. i ti ia meter, isolerad medelst en lång

gummilacksljelk , lades på taflans ö'ra yta, midt
emoi kulan, så att den icke fidlt nådde randen.
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och tipplyftades strax derefter. Dess elektricitet

fann jag enligt förmodan cegativ, och så stark,

att stapelelek trometren bragtes till anslagning , och

till och med guldbladen i Bei^nets elektroskop

svagt divergerade. En annan mindre profskifva,

7 Hn. i diameter, som appUcerades på den nyss

undersökta ytan, temligen nära taflans rand, gaf

på stapelelek trometren ett utslag af en linia. Der-

efter fördes orenom ett hål i midten af den större

profskifvan en metallstift, som räckte 5 lin. fram,

h varefter skifvan para Helt närmades den förut un-

dersökta ytan ända till beröring af stiften. JLiter

skifvans upplyftning fann jag densamma lika så

starkt, om icke starkare elektiiserad , än i förra

fallet. Sedan skifvan åter blifvit förd till sitt förra

ställe, undersökte jag med den mindre profskifvan

den under densamma befintliga ytan af taflan, men
fann den icke märkbart elektriserad , oaktadt de

närbelägna ställena gåfvo tydliga spår till elektri-

citet. Häraf är således klart, att den underlig-

gande ytans elektricitet genom stiften var öfver-

gången till skifvan. Stiften blef åter boittagenoch

skifvan ställd på sitt förra ställe, vid samma höjd

(5 lin.) öfver taflan och vidrörd med en metall-

tråd. Genom försök med den mindre proiskifvan,

fann jag på taflans yta under den större skifvan

icke något spår till elektricitet, och denna sednare

var efter upplyftning, så vidt undersökas kunde,

till samma grad elektriserad som i förra fallet.

Då hela föisöket ontgjordes endast med den skil-

nad, att båda profskifvorna applicerades längre

från randen, ungefär öfver midten af den fram-

stående delen af taflan, så uteblef all verkan, icke

allenast vid verklig bei öring, utan äfven på 5 lin.

afstånrl , ehuru den på större afstånd var märkbar,
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Utgången af detta försök var mig icke ovän-

tad. Man kunde nemligen lätt förutse, för det

första, att den bundna elektriciteten i den under
skifvan betinlliga ytan af taflan till följe af sin

repulsivkraft måste genom stiften öfvergå tiJl skif-

van, och för det andra, att resultatet bör vara

någorlunda detsamma, antingen profskifvan o?n€-

delbart genom stiften kommunicerar med taflan,

eller medelhart genom en i handen hållen metall-

tråd, endast dess ställning mot taflan och den
elektriserade kroppen i båda fallen är densamma.
Enligt denna asigt reducerar sig således den fram-
kastade stridsfrågan till att undersöka, om i de

delar af den för den fördelande verkan utsatta icke

isolerade ledarens yta, som ligga i elektriska skug-

gan, samlar sig någon elektricitet. Att detta verk-

ligen är fallet, kan väl knappast af någon ställas

i tvifvelsmål. Enligt erfarenlielen är denna elek-

tricitet alllid moLsalt den fördelande kroppens, och

häraf kan förklaras, h vårföre en i elektriska skug-

gan ställd och afledande vidrörd profskifva alltid

tillkännaoifver en öfvervägande verkan af den för-

delande elektriciteten öfver den fördelade. Genom
utgången af föregående försök forklaias äfven, hvar-

före j)ro(skirvan just öfver de ställen af ledarens

baksida, hvarest den fördelade elektriciteten är

märkbarast, anger den starkaste elektriska verkan,

ty man kan föreställa sig, att elektriciteten går

genom den ledajide trådeji öfver till profskifvan.

och helt och hållet eller till en del försvinner

från den underliggande ytan. Den bundna elek-

triciteten följei- alltid i sin utbredning ledarens

yla, men går ej genom massan. Då således en

elekt riserad kula blir ställd midt framför en le-

dande och icke isolerad skifva, så är dennas ge-

nom fordelning uppväckta elektricitet just i mid-
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ten af främre ytan starkast. Derifrån aftager den

mot omkretsen, och, om skifvan ej är allt för

stor, kastar den sig om pä baksidan, och blir här

beständigt svagare mot midten. Är deremot skif-

van större, så blir elektriciteten redan på fram-

sidan, till något afstånd från randen, ganska

svag, och alldeles omärklis; på baksidan. Om
derföie en ledare ställes icke för långt bakom
skifvan, och ledande förenas med densamma, så

antager den ingen märkbar elektricitet, eller med
andra ord, den fördelande verkan på lerlaren upp-

häfves nästan alldeles af skifvan. Det här anförda

gäller ännu meia, om den fi ån vända ytan af le-

daren bildar ett slutet rum, h vilket t. ex. ar fal-

let med en ihålig kula, ty då samlar sig den

bundna elektriciteten blott på den utvändi^a ylan,

och derföre afFicieras ett sensibelt elektroskop all-

deles icke af en i en närbelägen kammare i verk-

samhet satt elektricitetsmaschin. Detta är likväl

endast ett sätt att betrakta saken, ty det är klart,

att då verkan är noll i hvilken punkt som helst

i det inre af en fördelad solid kula, så måste det-

samma äfven vara fallet med en ihålig.

Om strax före vidrörinsfen af den i elektriskao
skuggan ställda ledande kroppen, den fördelade

ledarens förening med jorden upphäfves, så blir

resultatet nära detsamma, blott den förra i jem-

förelse med ledaren sjelf är ganska liten. Jag Öf-

vertygade mig särskildt, att profskifvan vid båda

beröringssätten erhöll nära samma mängd elek-

tricitet, så vida dess ställning mot ledarens yta

i båda fallen var densamma. Annorlunda förhål-

ler sig saken, då man experimenterar med skif-

vor, och den i elektriska skuggan ställda skifvan

icke är betydligt mindre än den omedelbart för-

delade. I detta fall erhåller den förra vid smärre



382

atslånd vida mindre elektricitet, då den först vid-

röres sedan den fördelade skiFvans isolering blifvit

åteistälid. ^ id stöi re afslånd försvinner skillna-

den alldeles. Längre fia.ii skall jag återkomma
till samma ämne.

Oaktadt det icke kan nekas, att en i elt-k-

triskn skuggan af en icke isolerad ledare ställd

kropp verkligen blir elektriserad genom fördel-

ning, så äi' likväl verkan i sjelfva verket ganska

svag och i många (all omärklio. Kallar man så-

ledes som förut den fördelande kroppen A, den

afledande vidrörda ledaren 5, och den i elektriska

skuggan ställdn kiOj^pen C, så afviker man öfver-

hufvud obetydligt iiån sanningen, om man anta-

ger, att b varken elektrisk attraktion eller repul-

sion eger rum i C. Efter utseendet har således

den i B bundna elektriciteten nästan Jorlorat siii

verkan utåt, ehuru den endast är kompenserad
af den starkare verkande elektriciteten i A. Med-
delas åt 5, efter återställd isolerins:, en viss mäno:d

elektricitet, så sönderfaller dess ytas elektriska la-

ger i det fria och bundna. Men då resultanteii

af det bundna lagrets elektriska verkningar pa en

punkt i elektriska skuggan är nära i jemvigt med
resultanten af elektricitetens i A verkningar pa

samma punkt, så kan man boittänka sig detta

system al' krafter, och en last betrakta den fria

elektriciteten i B som den verkande. Då således

icke är fråga om någon stor noggrannhet , kan man
föreställa sig, att den elektriska verkan af A en-

dast sträcker sig till B, och att denna sednare

endast genom sin fria elektricitet verkar på krop-

par i elektriska skuggan af B. På samma sätt kan
man föreställa sig, att verkan af B åt andra hål-

let endast sträcker sig till A, och att denna en-

dast geiiom den elektricitet, som icke bindes af
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B, veiknr på kropparne i elektriska skuggan af i.

Haraf inses således redun, atl delningen af elek-

triska liigren på de kroppars jla, som verka för-

deLinde på hvarandra, i de fria och bundna , soni

ofvanföre är visadi , oakladl den endasL sker i

tankarne, likväl, i de fall då en noggrannare me-
tod icke är användl)ar, ined fördel kan begiignas,

för att öfverse de elektriska fenonienerna och un-

derlätta förkia ringarne.

Hittills är endast i allmänhet laladl om krop-

par och ledare, utan att tillägga dem någon be-

stämd form. I det följande antages, att de for-

delande på hvarandra inverkande kropparne äro

tunna, cirkelrunda, ledande och lika slora skif-

vor^ hvilka i parallelt läge äro så ställde, att de-

ras medelpunkter falla i samma räta linia, hvil-

ken är vinkelrät mot deras ytor. Äfven förutsattes,

att skifvorna äro isolerade i behörigt afstånd från

omgifvande kroppar.

Först betraktas det fall, då skifvorna blott

äro tvenne, som jag vill kalla A och B.

Om till en af skifvorne A meddelas en viss

mängd elektricitet, och den andra B förenas med
jorden medelst en tunn metalltråd och närmas A,

så tilltager mängden af bunden olikartad elektri-

citet i B, och närmar sig, enligt erfarenheten,

mer och mer mängden af elektricitet i A. Aflägs-

nas deremot B från A, så aftager småningom den
i B bundna elektricitetsmängden, och närmar sig

noll. Men icke allenast mängden nian äfven ut-

bredningen af den bundna elektriciteten ändrar

sig med afståndet. Ju närmare B föres mot A,
desto mera hopar den sig i den mot A vända
ytan, och mängden af elektricitet i den från vända
blir allt mindre. Vid större afstånd blir denna
olikhet minilre påfallande, och båda ytornas elek-
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tricitetsmängder närma sis; mer och mer till lik-

het. Mail ser detla bäst, om man lager B dub-

bel, och åtskiljer båda skifvorna, efter åteislälld

isolering, vid det gifna afståndet från A. Under-

söker man med profskifvan elektriciteten på olika

stallen af B, så finner man den temligen iikfor-

migt utbredd på främre yl an, och endast vid

större afslånd märkligt talare vid kanten än i

midten. Dereniot är den frånvända ytans elektri-

citet alltid märkbarast vid kanten och i midten

nästan noll. Som förut är anmärkt, binder icke

allenast A elektricitet i B , utan B binder tillbaka

en del af elektriciteten i A. Denna bundna elek-

triciteten fördelar sig på främre ytan af A, lik-

formigaie än den återstående fria, och derföre blir

öfveivigten af kantens elektricitet öfver midtens

allt mindre, ju ringare afståndet är. Då skifvor-

nas diameter var 6 tum, fann jag skillnaden re-

dan vid en tums afslånd temligen obetydlig. På

baksidan af skifsan A är elektriciteten till större

delen fri, och hopar sig derfore alltid n/era vid

kanten än vid midten.

Om B i isolerad! ocli neutralt tillstånd när-

mas skifvan A, så är den olikartade elektriciteten

tätast vid miilten af den fiämre ytan. Derifrån

utbreder den sig ständigt aftagande öfver hela ytan,

om man endast undantager en smal r\n^, nära

kanten, som är likartadt elektriserad. Denna lik-

artade elektricitet rvcker midten nå2:ot närmare
vid större afstånd, men är alltid ganska svag. På
baksidan angifver profskifvan eiulast likartad elek-

tricitet, nendigen starkast vid kanten och afta-

gande mot midten, ehuru utbredningen blir jem-

nare vid större afslånd. Denna ganska skiljaktiga

utbredning af de motsatta elektriciteterna på båda

v t orna
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\ torna är likväl icke påfallande och förklaras lätt,

om man endast jemför den fria elektricitetens ut-

bredning med den bundnas. På den främre ytan

är visserligen den bundna elektriciteten närvarande

i större mängd, men utbreder sig mera jemt än

(len fria, som är betydligt tätare vid kanten. Den
förra forsvagas derföre i midten minst, och vid

kanten mest af den sediiare, och man begriper

utan svårighet, att i anseende till den fria elek-

tricitetens starkt mot kanten tilltagande täthet,

kan den bundna här till och med blifva Öfver-

väldigad. Vid större afståud öfvergår en jem-

iöiel.sevis större mängd bunden elektricitet till bak-

sidan, och framsidans indifferenslinea aflägsnar sig

nåcrot från kanten. På baksidan är den fria elek-

niciteten, isjnnerhet vid smärre afstånd, iiärva-

lande i mycket större mängd än den bundna, och

här kan endast likartad elektricitet framträda ; lik-

väl blir denna märkligt försvagad vid kanten af

den vid tilltagande afstånd mellan skifvorna till-

l)akagående olikartade elektriciteten.

1 det foregående är stillatigande antaget, att

A inverkar pä samma sätt fördelande på den iso-

lerade och icke isolerade sk i fvan B. Likväl gifvas

Iveniie orsaker, som skulle kunna föranleda en
olika inverkan. För det första dra£:er sis: elektri-

riteten i A, sedan B blifvit afledande vidrörd,

mera mot fränn^e ytan, alltså närmare J5, och för

det andra blir dess utbredning i det hela annor-

lunda. Den första omständigheten kan ganska ii *et

komma i betraktande, om skifvorna äro rätt tun-

na, och deras afstånd icke är ganska litet. Infly-

tandet af elektricitetens förändrade utbredning j)å

ytan till följe af skifvans B fördelande veikan
,

har jag sökt bestämma på experimeniei väg. Frå-

gan leducerar sig, som nedanför skall visas, till

K. v. AkacL Handl j845. 33



386

att undersölia li vilken verkan den icke afledande

vidrörda skifvan B åstadkommer i A. Redan förut

är anmärkt, alt en isolerad skifvas naturliga elek-

tricileler genom närmandet till en lika stor elek-

Iriserad skifva blifva så åtskilda och fördelta, alt

den främre jtans olikartade elektricitet aftager frän

midlen mot kanten, den likartade deremot på bukre

yUn tilltager från midlen mot kanten. Derföre blir

närmare kanten den frånvända jtans likartade elek-

tricitet starkare, än den olikartade på den åt-

vända ^^lan. Vid något afstånd från kanten blifva

båda elektriciteterna lika starka, och närmare mid-

ten bhr den olikartade allt mera öfvervägantle.

Om skifvornas tjocklek är omärklig mot bådas af-

stånd , så kan man betrakta båda ytorna såsom

sammanfallande till en enda, och denna blir från

midten till ett visst afstånd från kanten olikar-

tadt, och derifrån till kanten likartadt elektrise-

rad. Båda elektricitelerna verka fördelande på den

motstående förut elektrisej-ade skifvan, men då

de äro motsatla och lika till myckenhet, så är

icke sannohkt, alt totahnängden af den i denna

bundna elektriciteten betydligt afviker från noll.

För alt härutinnan genom försök vinna upplys-

ning, lade jag en dylik skifva på locket af en

guldbladeleklromeler , elektriserade densamma, och

närmade till henne ofvanifrån en annan lika stor,

medelst en lång oledande slång isolerad skifva.

Det är klart, all om elektricitetens mängd i den

ned ra skifvan blir ökad eller minskad genom den
öfras återverkan, så mäsle detta genast gifva sig

tillkänna på eleklrometren , i förra fallet genomen
minskning och i det sednaie genom en tillökning

af divergensen. Försöken äro svåra och måste an-

ställas med föisiglighet, så vida man ej skall bli

missledd, ty den ringaste elektricitet som adhae-
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rerar till det isolerande glasröret eller lackstån-

gen influerar genast, och resultatet ändrar sig ofta

betydligt, oni man meddelar den nedra skifvan

och elektrometren motsatt elektricitet. Den förra

elektriciteten kunde knappt öfver en ljuslåga all-

deles aflägsnas; men om äfven all elektricitet var

afledd, så var likväl de isolerande stängernas åter-

verkan pä elektroskopet icke fullt omärklig. Det

lyckades mig bäst, att förekomma främmande in-

verkan, då skifvan isolerades medelst långa och

tunna sidentrådar, som före försöket vore väl ut-

torkade. På detta sätt märktes med skifvor af

förtennt jernbleck , 6 tum i diameter, blott en
obetydlig oscillation hos guldbladen, då den öfre

skifvan flyttades fram och tillbaka, och denna
oscillation var lika stor, antingen den meddelta

elektriciteten var positiv eller negativ. Jag skattade

minskningen i divergens, dåden öfra skifvan ända

till beröring närmades den nedra , endast till i

lin., då guldbladen divergerade 6 lin. Då en skifva

af stanniol, 1 tum 10 lin. i diameter, isolerad

genom en lång gummilackstjelk, närmades den nä-

stan lika stora öfra ytan af guldbladelek trometrens

lock, så märktes endast då någon verkan, när

guldbladen voro nära att slå an. Till och med
med mycket tjockare skifvor var verkan icke sär-

deles betydlig. Då diametern var 4 tum och

tjockleken 2 lin. förminskades divergensen från 7
endast till 6^ lin.

Då således en isolerad och neutral skifva pa-

rallelt närmas till en annan elektriserad lika stor

skifva , så tilltager myckenheten af den på den
sednares främre yta hopade elektriciteten endast

obetydligt, eller, hvad som är detsamma, blott en

obetydlig mängd af dess elektricitet bindes. Man
kan således utan stort fel anse den förra skifvans
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földelande åtei veikan som noll, endast dess tjock-

lek icke är beL^^dlig. Häraf kan dragas den slut-

sats, att om en elektriserad skifva A verkar för-

delande på en annan lika slor äfvenledes eleklri-

serad skifva B, så förändias denna inverkan en-

dast obetydligt, om skifvans B elektriska tillstånd

undergår någon förändring. För att förklara detta

tydligare, antager jag först, att B före närmandet
till A icke är elekti iserad. I detta fall verkar .4

på B, och åtskiljer dess naturliga elektriciteter

,

som förut är visad t; deremot kan man anse skif-

vans B fördelande återverkan på A som noll. Om
nu en qvantitet elektricitet meddelas åt J3,så för-

ändras straxt elektriska tillståndet i A^ och man
kan betrakta den fördelande verkan af B, liksom

vore det elektriska noll i A sönderdeladt i tvenne

lika stora, men motsatta elektriciteten Dessa elek-

triciteter utbreda sig på skifvans yta, alldeles så,

som vore A förut icke elektriserad , och upphäfva

i det närmaste hvarandras verkningar på ^. Alltsf»

verkar ^4 på B som förut, nästan endast genom
det elektriska lager, som uppkommit genom elek-

triseringen. Sträni^t taget binder .4 likväl något

mera elektricitet i den förut elektriserade, än i den

icke förut elektriserade skifvan B, så vida den B
meddelta elektriciteten är olikartad med elektrici-

teten i A, och något mindre om den är likartad:

ty i forsla händelsen understödjer det genom den

fördelande verkan af B i A uppkomna elektriska

lagret verkan af A på J5, och i den sednare hän-

delsen verkar det mot densanima. Om således

den icke elektriserade skifvan ^ blir afledande vid-

rörd, så bindes i densamma något mera elekti i-

citet än förut.

Jag antager nu, att åt en af skifvorna .4 blif-

vit meddelad elektricitetsmängden E. Om då deii
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andra neutrala skifvaii B isolerad ställes på ett

gifvet afstånd frän densamma, så binder A i B
en viss mängd med E olikartad elektricitet, och

sätter en lika stor mängd likartad i frihet. Kallar

man denna sedna re E\ så blir den förra —E\
Antag att EiE^mii, så blir E'—mE, Emedan
E'<iE, blir m mindre än enheten, men närmar
sig densamma destomera, ju mera B närmas A.

Som förut är visadt, är den fördelande återver-

kan af 5 på A i isolerade tillståndet endast obe-

tydlig, och derföre kan man anse hela mängden
af elektricitet som fri i A. Blir B afledande vid-

rörd, så försvinner i densamma all fri elektrici-

tet, men som ofvanföreär bevisadt, förändrar sie:,

genom denna ändring af elektriska tillståndet i B,

den fördelande verkan af A B endast ganska

litet. Alltså binder A nära samma elektricitetsmängd
—mE i B som förut, och följaktligen är mE den

afledda elektricitetsraängden. Men så snart denna
aflägsnas, verkar —mE ensam, och binder tillbaka

en del af elektriciteten i A. Tänker man sig A
icke elektriserad, och kallar E" den elektricitets-

mängd, som B i detta fall binder i A, så blir

uppenbart E":E'-E':E, alltså E'=^=m'E. Men

då —mE i den icke eleklriserade skifvan ii bin-

der m^E, så måste den binda nära samma mängd
då A eger elektricitetsmängden E, h vilket af det

föregående är klart. Alltså blir E—m''E—{l-m')E
den fria elektricitetsmängden i A. Om nu A
vidröres afledande, så försvinner i densamma all

fri elektricitet, men B binder ännu nästan oför-

ändradt samma mängd som förut. Alltså blir mäng-
den m^E qvar i skifvan, under det (1—m^)^afle-

des i jorden. Den förra elekti iciteten binder nu i

B elektricitetsmängden —m^E, och således 1 lir
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^mE+m^E= —m(l— m^) E här fri. Det föijaucifc

faller af sig sjelf, och jag anser icke nödigt all

längre uppehålla mig der vid, då delta är en re-

dan bekant sak. Vid afvexlande fortsatta vidrö-

ringar af båda skifvorna, bhfva m^^E, m*E, m''E u.

s. v. värdena på de i ^ bundna elektricitetsmäng-

derna, och —mE,—m^Ey— m^E o. s. v. värdena

på de i ^ bundna. Vidare äro {l--m^)E,m\l—
m^) E o. s. v. de fria eleklriciteterna i A, och— //.

(^l--m')E—m\l-^m') E o, s. v. de fria i B. Så

väl de bundna som fria elektriciteterna i båda

skifvorna äro hvarandra således motsatta och bilda

alla aftagande geometriska serier, hvilkas expoiient

är m'.

Af det här anförda inses, att den i läroböc-

kerna framställda theori om elektrisk binrhiijig,

kommer sanningen temllgen nära , oaktadt den icke

kan anses fullt noggrann. Orsaken ligger deri, att

den fördelande verkan af den ena af skifvorna

eke förblifver fullkomligt konstant, då den an-

flras elektriska tillstånd undergår någon förän-

dring, en omständighet, som likväl förutsättes.

Man behöfver likväl icke befara, alt termerna i

ofvanstående serier allt mera skulle afvika från

verkliga förhållandet, ju längre serierna fortsättas.

Ty antag, att den samui elektriciletsmängden , som
.4, efter första vidrörandet af B, binder i tlemia,

är — mE, och att det exacta väidet på den elek-

Iricitetsmängd, som B binder tillbaka i A är m
[m+ct))E, så blir (I

—

/?/(/7?+äj)) precist den fria

elekti iciteten i A, Om nu A vidröres afledande.

står A nödvändigt i samma förhållande till B,

som B förut till A Alliså är 7n^E precist den

biindna eleklricitelsmängdcn i A, och (1

—

nr) E
precist den alledda fria. Då man således endast

har afseende på de elektricitetsmängder, hvilka
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livarje skifva förlorar eller ännu har qvar, då

den afledande vidröres, så är ofvan anförda theori

fullkomligt exacl, äfven om skifvornas tjocklek

är betydlig. Fördelnings-coeiricienten m ändrar

sig endast något, då skifvornas ijocklek tilltager,

I det följande anlages, att de skifvor, som
verka fördelande på livarandra äro tre till anta-

let, en händelse, som är vida mera komplicerad,

än den föregående.

Då skifvorna bloLt äro två, A och B, kom-
ma endast tvenne fördelande verkningar i betrak-

tande, nemligen verkan af A på B, och verkan

af B på A, Äro deremot skifvorna I re, som jag

vill kalla A, B, C, så äro dessa verkningar sex

till anlalet. A verkar nemligen på B och B på
,4, A verkar på C och C på A, och ändtligen ver-

kar 5 på C och C på B. Hvar och en af skif-

voina, til! ex. A, är alltså på en gång underka-

stad de båda fördelande verkningarne af de öf-

riga B och C. I detta fall är den bundna elek-

triciteten i skifvan A, antingen denna befinner

sig mellan B och C, eller icke, enligt det s. 372
fra inställda allmänna beviset, och med afseende

på det s. 388 anförda, summan (algebraiska) af de

elektricitetsmängder, som B och C hvar för sig

binde i A Kallar man således K, E" elektricitets-

mängderna i A, B och C, och in,m\ni', fördelnings-

coelficien terna , som motsvara afstånden inellan A
och B, B och C, i och C, så blifva ~^{mE^m"E"),
—[niE^-mE"), —[mE'+m"E), de bundna elektrici-

tetsmängderna i A, B och G. Den fria elektricite-

ten i hvar och e skifva är lika med skilnaden

mellan dess absoluta elektricitetsmiingd och dess

bundna, hvar och en tagen med sitt egna tecken.

I C t. ex. är den fria elektricitetsmängden £'"+m'J^"

+m'E. och denna blir således större än E". om
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E och E' äro likartade med E\ Vidröras en af

skifvorna afledande, så försvinner nästan endast

dess fria elektricitet, ty af det föregående inses,

att de andra skifvornas fördelande verkningar ^e-

nom denna förändiing i den förras elektriska till-

stånd endast obetydligt ändras.

Det är uppenbart, att mellan fördelnings-

coefficienterna m, m\ m", ett sådant beroende måste

finnas, att då tvenne äro gifna, är äfven den
tredje bestämd. Alltså måste t. ex. m" vara en

viss function af m och m. Man inser äfven, att

en viss relation måste ega rum mellan afstånden

och fördelnings-coefficienlerna. Men hvilken är

denna relation och hvilken är formen på den ora-

nämda functionen!^ Jag skall här försöka att

spiida något ljus öfver detta ämne.

Ofvanföre s. 382 är anmäi kt, att den elektri-

ska verkan i elektriska skuggan af en fördelad

ledare är nästan densan:ima, som verkan af den
ledarens elektricitet, som icke är bunden af den
fördelande k roppen , eller med afseende på denna
är fri. Jag antager här, att B är ställd mellan

A och C. Till följe af den fördelande verkan af

A, blir — bunden i 5, och +m£' blir fri. Alltså

är E'+n}E den elektricitetsmäniid , hvars verkan

på C kan anses lika med de förenade verknin-

garna af elektriciteterna i A och B på C, a I Iden-

stund C helt och hållet är i elektriska skng^san

af B, Men den förra elektriciteten binder — ?n'E'

— nun'E i C. Ofvanföse äi- visadt, att A uch B
tillsamman binda —mE'—m"E i C. Jemför man
båda uttrycken, så äro redan de båda första ter-

merna enahanda, och följaktligen äro äfven de

båda öfrii;a lika , eller man har m"E=mm'E, hvaraf

m"=mm'. Till följe häraf är således föidelnings-

coeflicienlen till afståndet mellan A och C lika
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mer] produkten af fördelningscoefFicieiUerna till

afstånden mellan A och B, och B och C. Men
afslåndet mellan A och C är lika med summan
af afstånden mellan A och B, och B och C. Om
det- således är tillåtet att öfverse den lilla skil-

naden mellan m" och mm', så är relationen mel-

lan afstånden och fördelnings-coefficientei na af den
beskafFeidiet , att mot summan af de förra svarar

produkten af de setlnare, eller annorlunda ut-

tryckt, afstånden äro logarithmer till fördelnings-

coefficienterna. Det samma skall ännu mera öf-

vertygande visas på följande något afvikande sätt.

Jag antager, att B står i förening med jor-

den, untler det C isolerad och icke elektriserad

närmas densamma till ett visst afstånd, och kal-

lar, som förut, elektricitetsmängden i .4. Genom
den fördelande verkan af A på B och C, bindes
—mE i B och —m"E i C. Elektricitetsmängden

-—mE i B binder mm'E i C, och således är

—

m"E
-\^7nmE den i C bundna mängden. Men då B blif-

vit satt i förening med jorden, och C äi- i elek-

triska skuggan af B, blir den fördelande verkan

i C enligt erfarenheten ganska obetydlig. Betrak-

tar man således den i C bundna elektriciteten

som noll, blir —m'E-{-mmE=o, eller m"=mm'

,

som förut.

Af det nyss anförda inses således, att för de

fall, i h vilka den i elektiiska skuoofan af den
' DO

icke isolerade skifvan B ställda skifvan C kan be-

traktas som icke elektricerad genom fördelning,

eller nogare m'—mm försvinner mot m,m\m'\
så är relationen mellan afstånden och fördelnings-

coefficien terna logarithmisk. Om alltså inom de

gränsor af afstånden för h vilka detta eger rum,
tvenne skifvors afstånd blir fördubbladt, tredubb-

ladt o. s. v., så blir den motsvarande fördelnings-
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coefficienten någorlunda upphöjd till andra, tredje

o. s. v. dis^niteten. Emedan fördelnings-coefficien-

terna alltid äro mindre än enheten, så äro de-

ras logarithmer alltid negativa, men man finner

lätt, att det är likgiltigt antingen nian anser af-

ständen sjelFva negativa, eller blott proportionella

mot de negativa logarithmerna. Den verkliga för-

delnings-coefficienten till ett gifvet afstånd kan

endast finnas genom försök. Blott i tvenne fall

är densamma på förhand bekant, nemligen för

det oändligt lilla ocb oändligt stora afståndet.

Det är nemligen klart, att den bundna elektri-

citeten är lika stor med den bindande, då afstån-

det är noll, deremot i jemförelse med densam-
ma oändligt liten, då afståndet är oändligt stort,

och derföre motsvarar den förra händelsen för-

delnings-coefficienten 1, och den sednare noll.

Detta öfverensstämmer fullkomligt med antagan-

det af en logarithmisk relation, ty enhetens lo-

garithm är noll, och logarithmen till noll är det

oändliga. Härvid är likväl att erinra, att den
andra händelsen äfven svarar mot den omvända
qvadratiska, och många andra relationer mellan

afstånd och fördelnings-coefficienter. Fördelnings-

coefiicienten beror för öfrigt icke allenast på af-

ståndet, ulan äfven på skifvornas storlek , och blir

vid tilltagande diameter större, som nedanföre

skall visas. Deremot influerar tjockleken när den
ej öfverstiger en viss gräns, ganska obetydligt.

Oaktad t de bekanta värdena på fördel nings-

coefiicienterna för båda extremerna af afstånden,

nemligen noll och det oändliga, rättfärdiga an-

lagandet af en logarithmisk relation mellan för-

delnings-coellicienter och afstånd, sä inser man
likväl lätt, att densamma icke en gång approxi-

mativt kan gälla i hvilket fall som helst. Ty
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antag, att afståndet mellan båda skifvorna är så

Iräffadt, att den bundna elektricitetens mycken-
het är jemt hälften af den bindandes, så ar vid

detta afstånd, som jag vill kalla a, fördelnings-

coefiicienten ^, Om ofvannämda relation vore gäl-

lande för alla afstånd, så blefve vid dubbelt, tre-

faldigt o. s. v. afstånd, de motsvarande fördel-

nings-coefficienterna |, ^ o. s. v., eller för hvarje

ny mångfaldig af afslåndet a, fördelnings-coeffi-

cienten reducerad till hälften af fona värdet.

Men antag, att afslåndet blifvit mångdubbladt
ända till na, hvarest n betyder ett så stort tal,

att a är ganska liten mot na. Om nu afståndet

ökesännu med ett a, eller bringas till [n+l)a, så

skulle fördelnings-coellicienten vid detta afstånd,

enligt föregående relation, endast vara hälften af

den förra, eller blott hälften så stor mängd elek-

tricitet skulle bindas vid afståndet (n+l)a, som
vid na, hvilket är orimligt, alldenslund (n+1) a

och na kunna passera för lika stora afstånd, och

således nära lika mängder i båda fallen måste

bindas.

På grund af det nyss anförda inser man så-

ledes, att då afstånden mellan tvenne skifvor

fortgå i arithmetisk progression, med lika tillväx-

ter, så bilda de motsvarande fördelnings-coeflici-

enterna ingen noggrann geometrisk series, utan en

sådan, hvars exponent från term till term blir

större, och småningom närmar sig enheten. Häraf

följer, att den sanna fördelnings-coefficienlen, vid

en gifven mångdubbling af afståndet, är större

än den enligt ordningen motsvarande termen i

den rent geometriska serien, h vilken term står

noga i logarilhmisk relation med afslåndet. Detta

öfverensstämmer äfven med erfarenheten, ty se-

dan B blifvit afledande vidrörd
,
öfverväger alltid
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C, och man har Sidedes a,]ltid_m"> Man
föreställe sig här, alt na och n'a'/ära afstånden

mellan skifvoma A öch \B, B och C, då n och ii

betyda hehi tal. ' Antager man, alt m"=m m, så

blir 771 '>m\ Men är förhållandet mellan de

båda termerna i fördelnings-coefficienlernas series,

hvars ordningstal äro n+n+1 och n-fl, deremot

uUrjcker ni lörhålhindet mellan den term, hvars

ordningstal är och första termen (enheten),

och derföre tilltager förhallandet mellan tvenne

térmer i serien (den efterföljande till den före-

brående), som slå lika långt från hvaiandia (här

n termer), desto mera, ju högre deras ordnings-

lal blifva; hvaraf således följer, att sei iens ex-

ponent blir allt större, ju längre man fortsätter

densamma.
Då således erfarenhet å ena sidan, och efter-

tänka å den andra, komma öfverens deruli, att

m/n' i sjelfva verket mer eller mindre afviker

från m" , skall här undei sökas, inom h vilka grän-

sor af afständen, antagandet af likhet mellan båda

storheterna kommer sannin2:en tillräcklii^t nära,

för att nian sloit fel kunna läggas till grund lör

förklaringen af de fördelnings-fenomenet , h varom
här är fråga.

7«'' Såsom ofvanföre är erinradt, vore för h varje

fälV m'—mni, och afslånden alldeles noga loga-

rithnier till fördelnings-cocllicienterna
,
om, som

några velat påstå, den elektriska verkan i elek-

<Viska skuij^an af en atledande vidrörd ledare vore

fullkondigt noll. Delta är likväl, som eifaren-

^j^Mi* visar, icke händelsen, och kan icke vara

uet. / llär . frågas alltså ,, på .hvad sätt man från

<^A^msi^^jfYuny%]t^\\^^^ bundna
eleklri-
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elektricitetsmängderna i slifvan C, sedan B blif-

vit afledande vidrörd, skall knnna göra upp nå-

gra allmänna slutsatser angående ämnet. Det föl-

jande innehåller de betraktelser jag anställt öfver

saken.

Oni Ey som förut, betecknar elektricitets-

mängden i Ay och e föreställer den i C bundna
mängden, sedan B blifvit vidrörd afledande, så

blir e= -(^m'—mm) E, eller , da man sätter e=—
och =mm

^
, ^= ?n(m

^

— ra). Antager m an iden n a
formel m som konstant, och låter m, och m' va-

riera, så inträffar det fall, då man, utan alt än-

dra ställningen af A och B, flyttar skifvan C upp
och ned. Ju mera C närmas B, desto mera när-

ma sig äfven, som man lätt inser, m och ?n' till

enheten, och /a, blir beständigt mindre och slut-

ligen omärklig. Men om C betydligt aflägsnas från

B, så försvinner och m' småningom, och ^w,

närmar sig åter noH. Således är klart, att, vid

ett visst afstånd mellan C och B, ett maximum
af verkan måste inträffa, hvilken omständighet

fullkomligt öfverensstämmer med erfarenheten.

Afståndet mellan A och B må vara livilket som
helst, så har jag alltid funnit den i C bundna
elektriciteten i närheten af B omärklig. Blef G
småningom aflägsnad från B , tilltog verkan lång-

samt till en viss storlek, blef sedan efter hand
mindre och slutligen åter omärklig •''). Detta sista

är naturligt, emedan verkningarne af A och B vid

stora afstånd hvar för sig försvinna. Men om detta

*) Då detta försök sker på fri hand, är svårt alt hålla

skifvan C noga i elektriska skuggan; jag har likväl

öfvertygat mig, att en ringa afvikning från det s.

382 uppgifna läget, öfverhufvud knappt märkligt än-

drar resultatet.

K, F. Akad. HandL j845, 34



försök skall Ijckas, är nödvändigt, att B och C
icke vidröras på en gäng, Ij sker detta, så öf-

tergår, som törut är omnämdt, vid små afstand

större delen af den på frånsidan af jB bundna
elektriciteten till C, och verkan är just vid när-

maste grannskapet störst. Den aiiedande tråden

måste derföre först vidröra B och sedan C; men
då lätt kan hända, att elektriciteten i A under

tiden aftager, så böra båda vidröringarne ske ha-

stigt efter h varandra. Den här yttrade åsigt an-

gående orsaken till olikheten vid båda berörings-

sätten är endast ett sätt att betrakta saken. DeD
sanna grunden ii 11 detta fenomen är återverkan

af C på B och skall i det följande närmare för-

klaras.

För det andra antages, att vid orubbad ställ-

ailng af B och C ^ endast A ändrar sitt läge. I

enna händelse måste man i formeln ^=?n(w —m')

anse konstant, deremot m och m föränder-

liga. Om A föres allt närmare 5, närmar sig m
enheten,, men till m\ och följaktligen m (m—m
till noll. Alltså blir den fördelande verkan på
C vid mycket ringa afstand mellan skifvorna A
och B omärklig. Detla är i sig sjelf klart, ty i

detta fall äro de motsatta elektricileterna i A och

IB nära lika till mängd, och verka vid nästan

lika afstand på C. Ställer man deremot A ganska

aflägsen från B och C, blir m gaijska liten, och

uttrycket m (?n — afviker för andra gängen blott

obetydligt från noll. Verkan på C försvinner så-

ledes, h vilket för öfrigt är lätt att inse. Äfven
i denna händelse inträfiar således ett maximum
jlF verkan vid ett visst afstand mellan A och B.

En tredje händelse förtjenar ännu mer än

de båda föregående att närmare tagas i öfver-

Tägande. Denna händelse inträffar, då afstän-



det mellan A och C förblifver detsamma, unde?
det B flyttas fram och tillbaka mellan båda plå^

tame. Betraktar man här formeln fx—m'—mm, så

har man m" konstant, deremot m och m' förän-

derliga. Om B föres allt närmare A, så närmar
sig m till enheten, men m till m\ hvaraf inses,

att fjL blir allt mindre och slutligen försvinner.

Detta iir äfven fallet, då B flyttas mot C, ty då
närmar sig m mer och mer till enheten och m
till ni\ Då således verkan på C i båda fallen

försvinner, måste nödvändigt ett maximum ega

rum vid en viss ställning af ^ mellan A och C*

För att bestämma afståndet från A, för hvilket

verkan på C d. ä, —fxE eller e blir ett maxi-

mum, antager jag, att hela afståndet från A till

C är deladt i jenuia antalet 2n lika delar a. Lät

p ,p ,p ,..,.|)^^ vara de beständigt tilltagande ex-

ponenterna i fördelnings -coefficicnternas series,

hvilka motsvara afstånden från a till och med 2 na.

Emedan ni' är fördelnings-cjefficieaten vid af-

ståndet 2n^?, blir således "=p, PjP,-»- j^^^. Här
antages först , att B står i midten mellan A och
C, alltså vid afståndet im frå» båda. Vid detta

afständ blir 7n=m'=p^p^p^».,,p^ och följaktligen

mm' =z m'— ir'plf'^ • •F^ '^^^tager nu, att B flyttas

ett a närmare mot (7, och således står vid afstån-

det (n-{-i)a från i. För delta fall blir m=
P,P.Pr'-Pn^, och w'=i^p,p,....p„_, och följaktli-

gen ^^'=p]plpl""pl^,PnPn^r ^^^^^^öv man detta

värde på mni med det förra, så (inner man, att

båda värdena hafva den gefnensamma factorn

f[plpl—Pl^.Pn' Kallar maa densamma Ä, blir

vid midten mellan A och C, mm'=7?^^^ och vid

afståndet a från A, mm'~Rp^^ ,, Men p^^^ är

större än p„ och följaktligen är vid (n+l)öi

afslånd fååa A,, slörrie äii,,vid nacdleicsta pf^|§a|l^t
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ftE ^ Bjcliés B aMti eVt la Mrmare" ?/, néniligen

(n+2)a afsländ från .4, blir ^i=p,p^p,

oék m'==p^p,p, . . . . p„_j, och bäraf fås mm'=
f^Vyr-^vi-.Vn^.V.Vr^.Vr,^.' E^^tla värde pa mm'
liar med det töregAende, da afslåndet från A var

factorn f:p\p\^.^ >pl_,Vn-.VnV.^. gemen-
sam. Kallar man densamma för korthetens skull

R\ så blir vid afståndet cr IVånA, mm'=
Rp„^^ och vid afståndet (?i+2) a från A, mm =
J^p^^^,. Men då p^^^, är större än , så följer

bäraf, att R'p^^^^R'p^ ^. På samma sätt kan be-

visas, att då skifvan B vidare rjekes mot C, sa

blir mm beständigt större. Om B på samma sätt

frän medlersta afståndet na fljttas allt närmare
A, så inser man lätt, att m och m' endast för-

byta sina värden, och alltså blir produkten mm
\id lika afstånd i båda fallen från midten, lika

stor. lläraf följer således, att har sitt minsta

värde då B står noga i midten mellan A och (7,

och följaktligen har m'—mm' vid detta skifvans

B läge sitt maximum.
De här theoretiskt för de tre händelserna

härledda resultaterna äro redan på experimenlel

Täg, ehuru icke alldeles under samma omständig-

heter som här, framställde af Fechner i hans in-

teressanta undersökning om elektricitet genom
fördelning (Pogg. iinn. B. LI s. 321). Fechner
fann för tredje händelsen maximum af verkan i

midten, eller ungefär i midten, då han, i stället

för skifvan C, ställde elektroskopet sjelf i elek-

triska skuggan af den icke isolerade skifvan, och

flyttade denna fram och tillbaka mellan den elek-

triserade skifvan och elektrascopet (s. 329). All-

deles enahanda resultat har äfven jag erhållit med
d^., |rQ lili^i stora skifvorna. u^ji.,,



Då sal-ede? tlieori ocli er fa renhet clériöf^^

eiisslärama, att rr/' rnest afviker fråii m/^^^ cji^

iteu afliedancle vidrörda skifvan j5 är ställd i inidr^

len nieilan A och C, behofver man endast he^

stämnia afvikningens storlek för detta fall, fÖr

alt deraf kunna sluta, huruvida båda storheterji^;.

afven vid andra lägen af skifvan B mellan A 09!%

€ äro så litet skiljaktiga, alt 771711 kan begagnas i
stället för m'\ Antager man, som förut, m"—mm'
— fl, så blir m" ~mi7i-\-jx» Om ^ här är ganska

liten mot mm, så kan man Öfverse ^, och rätt

och slätt anse m"=min. Allt beror således derpå,

oni förbåliandet — i iemförelse med enheten äi^i
mm' '

ett tilliäckli^t litet bråk. Men att omedelbart

bestämma mra är obeqvämt, och jag har derföre

föredragit, att jeraföra ^ med sjelf. I denna
?ifsigt bar jag anställt försök med skifvor af för-

tennt jernbleck, 6 och 3 tum i diameter, h vilka

voro hamrade så jemna som möjligt. En af dessa

skifvor Å blef isolerad i horizontel ställning på.

en lackstång, som var insmält i ena ändan af el£t

17 tum långt vertikalt stäldt glasrör. På denn il

skifva fastades genom insmältning tre smala lika

höga stänger af god bickkomposition, och deröf-

ver lades en annan skifva B. På denna blefvo

på samma sätt fastade trenne med de förra lika

höga slänger, och deröfver lagd en tredje skifva,

(7, försedd med ett långt isolerande handtag af

Jack. Sedan blef A elektriserad genom ögonblick-

lig beröring nedifrån nära kanten med kulan af

en laddad ocb uppvärmd Lejdnisk flaska, hvarpå

C, sedan flaskan blifvit aflägsnad, vidrördes med
en lång metallträd. Strax derpå blef O isolerad

uppljftad, och så ställd på en halmstrå-elektro-

meter, att midten af skifvan vidrörde dess topp.



DerdTter blefvo Å och B befriade fran sin elektricilei,

kvärpå A ånyo elektriserades medelst flaskan,

och sedan denna blifvit aflägsnad, vidrördes först

5 och sedan C afledande. Efter upplyftning ställ-

des C med sin raidt på locket af en guidblad-

elektrometer. Elektrometerns skala var på båda

sidor om nollpunkten iadelt i linier,och de föl-

jande divergenserna hafva afseende på dubbla 11-

nien som enhet. Vid alla dessa försök var flaskan

så starkt laddad, att den elektriserade skifvan

bragte den andra (mindre sensibla) halmstråelek-

.trometern till 19'' å 22\
Om afståndet mellan skifvorna A och C, hvilkas

diameter var 6 tum, utgjorde 9 lin., fann jag att

-skifvan C, då den ensam vidrördes, meddelade den

andra halmstråelektrometern så mycken elektricitet,

att pendlarne divergerade 13°^. Men om icke alle-

nast C, utan äfven förut ^ vidrördes, var den till

guldbladelektrometren öfverflyttade elektriciteten

så svag, att guldbladen bL)tt divergerade 0^,8.

Den förra divergensen härrörde från elektricitets-

mängden —m"E, som A ensam band i C, ty ver-

kan af den icke vidrörda skifvan B kan här be-

ti aklas som noll *). Den sednare deremot var

endast en följd af skilnaden —/aE" mellan skifvor-

nas A och B verkningar , sedan B blifvit vidrörd.

På hvad sätt man än må betrakta divergenser-

iias och elektricitetsmängdernas beroende af hvar-

andia vid pendelelektrometrar, så kan väl af in-

gen ställas i fråga, att icke de sednare åtmin-

^ t? rr ro vi i?!?' rtRM^^ff'
*) Vid andra försök blef skifvan ^ utbytt mot en an-

nan, på hviiken voro Tdslade slönger af den dubbla
höjden, och B alldeles boittagen. Resultatet var, som

Ih inan kunde vänta, knappt märkbart skiljaktigt från
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stoiie tilltaga lika liastigt som cle förra. Genom
föi'sök fann jag, att samma elektricitetsmängd i

en af skifvorna, som bragte guldbladselektrome-

tren på 3^, bragte den första (sensiblare) balm-
stråelektrometren nära på 3°|. Alltså blir 0^8 på
den förra ungefär lika med OV på den sednare.

Men 13^4 på den andra balmstråelektrometren

,

reducerade till den förstas mått, utgöra 67*^1.

Häraf följer således, att m"E åtminstone är 75
gånger större än —c eller Alltså öfverstiger

bråket -— säkerli£:en icke Vd. Men det bliv
m E m ^

ännu mycket mindre, om skifvan B föres när-

mare A eller C, Iivilket af det föregående är klart,

och deraf följer, att redan vid elt afstånd af 9
lin. mellan sex tums skifvorna Å och C, kan

skiluaden mellan m" och mmy då icke är fråga

om någon stor noggrannhet, negligeras emot in\

Härefter blef afståndet mellan A och C för-

minskadt till hälften af det förra. Jag fann di-

vergensen, då endast C vidrördes, 16° på den
andra halmstråelektrometren , och då både B och

C vidrördes, blott 0^,3 på guldbladelek trometi'en.

Dä 16° på den andra halmstråelektrometren, re-

ducerade till den förstas mått, ulgöra 80% der-

emot 0°,3 på guldbladelek Iromelren på nämda

elektroraeter utgör ungefär 0°,34, så kan sä-

kerli£;en icke öfverstiea ^= -^7» bvilket bråk är
ö ^ 80 235

vida mindre, än det förra, nemligen ^V* Alltså

begår man ett ännu vida mindre fel, om man
vid 4i lin. afstånd mellan skifvorna A och C an-

tager m"=mm\ än vid 9 lin. afstånd.

Jag ansåg icke nödigt, att fortsätta försöken

vid ännu mindre afstånd mellan skifvorna. Man

finner nemlis[en lätt, att förhållandet ~ måste
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bli allt mindre, ja mera skifvorna närmas hvar-

åuii ra / ty man har —= -—— — = 1— ^, i h vilket

uUryek m oqh vid aftagande afständ allt mera
närma shj^ enhelen.

På helt annat säll föihöll sig saken , da skif-

vorna ställdes pa betydligt större afstånd. Da
aFständet mellan A och C utgjorde 2 fot, var den

i C bundna elektriciletsnmn^den, då B icke vid-

rördes, så liten, att guldbladen blott divergerade

1^5, oaktadt flaskan var lika starkt laddad som
förut. Om äfven B vidrördes, gick divergensen

likväl till 0°,9, alliså till mer an hälften af den

förra. Oaktadt således skillnaden mellan storhe-

terna m" och mm i sig sjelf alltid är ganska li-

ten, blir den likväl vid stora afstånd mellan skif-

vorna relativt ganska betydlig.

Dylika försök har jag äfven anställt med
skifvor på 3 tums diameter. Här fann jag för-

hållandet niellan och m' större än med skif-

vorna på 6 lum vid samma afstånd. Om flaskan

var så starkt laddad, att den ^meddelade skifvan

A en eleklriciletsmängd, som bragle den andra

halmstråelek tromel ren ungefär på 22", så erhöll

C, hvars afsland fran A var 9 lin. då den ensam
vidrördes, så mj^cken elektricilet , att lialmstiåna

divergerade IV. Blef äfven B vidrörd, gingo

guldbladen l°,s fran hvarandra. Förhållandet n^eU

hni dessa divergenser, reducerade till samma mått,

ntgör ungefär Vr» alltså betydligt mera, än med
6 tums skifvorna, vid samma afstånd. Blefvo A
och C ställda ])å' ett afstånd af 2 fot, försvagades den

i C bundna elektriciteten, genom vidröring af By

endast obetydligt. Jag erhöll vid enkla vidrö-

1 ingen 0\s och vid den dubbla 0\7 på guldblads-

eleiliömclrcn. Här närmar sig således bråket —
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ganslsa Betydligt till enKelenyjoch dietla blir äniui

nieia fallet vid ännu större afstånd.

Af det föregående in^es således^^ att förhål-

landet då 5 slår midt eraellan A och C, eller
m"

då m=m', blir allt mindre, ju mera skifvorna

närmas h varandra. Deremot närmar sig — , en-
^ m"

ligt erfarenheten, småningom enheten, då afstån-

den bli större ock större. Detsamma kan äfven

theoretiskt ådagaläggas, som nedanför skall visas»

Står B icke i midten, utan närmare A eller C,

sä är m' olika med m, och man har —= ^^^^

—

m" m"

= l_fL. Om B föres allt närmare A eller C,

närma sig m och m' i båda fallen till likhet, och

således huru stort afståndet må vara mellan
m"

A och C, till noll. Hvad förhällandet beträf^
mm'

far, så är detsamma vid alla de tillfällen lilet,

då ~ sjelf är litet, ty man har mm'=m"—^, och

föliaktligen >-^= --f . Om således //. kan negli-
f ° mm' m!'—^ °

ceras emot m", så öfvercår — till — . Annor-O ^ mm' m"-
lunda förhåller saken sig, då börjar blifva

större i jemförelse med m''. Under det ^ när-

mar sig försvinner nämnaren smånin-

gom, och — närmar si^^ det oändli^j;a, eller med
mm' " <^ '

andra ord, det omvända fallet inträffar, att mm
sjelf försvinner mot ^.

Man in^er således, att när skifvornas diame-

ter är 6 tum , kan man vid yanliga tillfällen ne-^

gligera /X emot mm, eller antaga m"^mm, om
afståndet mellan de yttersta af de tre skifvorna
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icke öfverstiger 9^ lin. Huruvida delta äfv^n är

tillålet vid större afståiid, beror på omsländig'

helerna, och måste för Uvarje fall undersökas.

Med skifvor på 3 tums diameter förhåller sig sa-

ken redan, annorlunda än med 6 tums skifvorna,

som försöken utvisa, ty här är fördelnings-coeffi-

cienten vid samma afslånd märkligt mindre. Of-

vanstående resultater blifva derföre obrukbara för

skifvor, h vilkas storlek betydligt afviker från de

här uppgifna, så vida fördelnings-coefficienternas

beroende af skifvornas diametrar icke är bekant.

Jag har derföre bemödat mig, att bestämma detta

beroende på följande sätt:

Jag antager, att två lika stora skifvor A och

B stå midt emot hvarandra vid ett gifvet af-

stånd a. Om elektricitetsmängden E blifvit med-
delad skifvan och fördelnings - coefficienten

,

som motsvarar a är m, så erhåller B, sedan dea
blifvit afledande vidrörd, elektricilets-mängdea

^mE. Tänker man sig ytorna af A och B delade

i ett ganska stort antal n ganska små delar, så

kan man betrakta dessa delar som enkla punk-
ter. Alltså äro samtliga elektriska krafterna, som
utgå frän dessa delar, och verka på h vilken som
helst elektrisk punkt P i A eller 5, i jemvigt.

Låt vidare A' och B' föreställa tvenne andra skif-

vor af dnbbelt så stor diameter och tjocklek, som
de förra, h vilka stå midt emot hvarandra vid

dubbla afståndet 2a. Jag antager, att till skifvan

A' blifvit meddelad elektricitets-mängden och

till B' mängden —mE, och föreställer niig, att

dessa elektriciteter äro på samma sätt utbredda

på ytorna af A' och B\ som på ytorna af A och

B. Tänker man sig vidare de förra ytorna på
alldeles enahanda sätt, som de sednare, delade i

aiilalet n ganska små delar, så eger h vilken som
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helst af dessa delar jemt så nijclien eiektficUets,

som den densamma Ull läget mols varande del i

A och B. Om således ¥ betecknar en punkt i

N eller B\ som med P eger ett homoiogt läge,

så verka lika stora eleklricitels-mängder vid dub-

belt så stora afståiid på ¥' som på P. Hvar och

en af de på V verkande, från de små delarne

af ytorna på A' och B' utgående elektriska kraf-

tei', är derföre fyra gånger svagare, än den mot-

svarande kraft, som verkar på P , och bildar till-

lika med en genom ¥ dragen fast linea samma
vinkel som den sednare kiaftcn med en genotn

P dragen linea, som med den förra har ett ho-

moiogt läge. Då således de på P verkande kraf-

terna äro i jemvigt, så är detta uppenbart äfven

händelsen med de krafter som vei ka på P\ Alltså

binder elektricitetsmängden E i K mängden —mE
i B' och följaktligen är m äfven i detta fall för-

delnings-coefficienlen. Häraf följer omedelbart,

att fördelnings-coefiicienten vid ett gifvit af~

stånd mellan tvenne skifvor är lika med fördel-

nings-coefficienten vid ett annat gifvet afstånd

mellan tvenne andra skifvor, om skifvoinas af-

stånd förhålla sig sofn diametrarne. Till följe

häraf blir således lätt, att begagna ofvan anförda

resultater af försöken med skifvorna på 6 och 3
tum äfven för andra dimensioner. Allt hvad som
gäller för skifvorna på 6 tum vid afståndet a,

gäller nemligen för de på 12 tum vid 2 a, för

de på 18 tum vid 3a, för de på 2 tum vid \a

afstånd o. s. v. Tjockleken kommer nemligen föga

i betraktande, så vida den ej är betydlig.

Då det således är bevist, att m" är föga

skiljaktig från mm\ om afståndet mellan skifvorna

K och C icke öfverstiger i till af deras diame-

ter, och detta gäller för h varje ställuiAig af skif-
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van B nieliaa A och C, så är klart, att afslun-

den inom samma gränsor uUin stort fel kunna

betraktas som logarithmer till fördelnings-coeffi-

cienterna. Redan den omständigheten, att fördel-

ni ngs-coellicien ten närmar sig till enhete^i, du

afståndet närmar sig noll, antyder detta, ty ett

dylikt förhållande är icke förenligt med någon

relation mellan dessa storheter, när man undan-

tager den logarilhmiska. Kallar man således M
den vid afslåndet & observerade fördelnings-coeffi-

cienten.. och m fördel nings-coefficienten vid af-

ståndet a, så hlir a:h=logm:log M, hvaraf /o^??i =
^logM. Betraktar man här h som afståndets en-

liet, blir helt enkelt logm= aIog3L Denna formel,

som vid små afstånd är nära exact, blir mer och

mer felaktig, ju slöirea tages och slutligen obruk-

bar. Det är clerföre sannolikt, att den logarith-

miska relationen mellan afstånd och fördelnings-

coefticienter så småningom ofvergår till en annan,

som blir exact för mycket stora afstånd. Det blir

icke svårt att finna denna relation. Jag antager,

alt den icke isolerade skifvan B är ställd på sä

stort afstånd från A, alt bådas diameter i jem-

förelse mot detta kan betraktas som en försvin-

nande storhet. Blir A elektriserad , så verka alla

från de elektriska punkterna i A utgående kraf-

terna på en punkt P i B nästan i samma rikt-

ning vinkelrätt mot B, och deras residtant blir

summan af alla krafterna. Resullanten af de elek-

triska krafter, som härröra från elektriciteten i

B och verka på samma punkt P, verkar derföre

äfven rätvinkligt mot B i motsatt riktning. Stäl-

les nu B på dubhla afståndet, ändrar sig, sora

man lätt inser, riktningen af de från A utgående

på P verkande krafterna icke märkbart, och de-

ras



fas resiiftatit verkar derföre i deii förra riktnm-
«en, men fjra gångor svagare. Föreställer man
sig, att B numera endast innehåller i af den
föf^f^-elekiiicitetsrtiäiigden , som på samma sätt

som denna är utbredd på jtun, sä är klart, att

resullanteåi af de på P verkande krafterna, som
härröra från denna elektricitet, är till riktningen

lika med den förra , men till stoi leken endast ^

af densamma, och derföre mäste den noga mot-
vägas af residlanlen af de från A kommande kraf-

terna , som verka på samma punkt. Alltså blir

vid dabljia afståndet mellan A ocli B (ynx gån-

ger mindre elektricitet bunden , än vid det enkla,

eller allmännare uttrjckt, förhålla sig fördel-

nings -coefficienterna omvandt som qvadralerna

af afslånden, då dessa äro mycket stora emot
sk i fv o rn as d i am e I ra r

.

Häiaf kan ]}evisas, att vid stora afstånd mel-

lan skifvorna A och C, försvagar den i midten
inskjutna icke isolerade skifvan B knappast ver-

kan af A på C, eller hvad som är delsamma, att

förhållandet — ganska litet afviker från enheten,

en omsländighel, som redan är ådagalagd på ex-

perimentel väg, fvlan har nemligen för detta fall

Jt=:-— = i Här är m den i Oaf A bundna

elektricitetens förhållande till den i i? bundna.

Men, enligt n jss anförda bevis, är den förra vid

stora afstånd fyra gånger mindre till myckenbef^

än den sednaje, Scd.edes ??i'=]/?i, hvaraf wl»-

= |. Således ]>lir —— I-4m, h vilket yttryck gaiv

ska obetydligt afviker från 1 y emedafiiiwi' o<5h äft

ven 4m här är g^inska liten mot enheleri^'
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En särskilt händelse med afseende pä de

tre skifvorna förtjänar att närmare undersökas

^

remi igen då en af skifvurna A, är elek t riserad

,

under det de båda öfriga, B och C, äro ställda

på motsatta sidor om A och förenade med jor-

den. Huru mycken elektricitet i detta fali Lin-

des i B och C är icke så lätt att inse. 1 det

föregående är visadt, att elektricitetsmängden i

B är somman af de elektricitetsmängder, h vilka

A och C binda i B^ och elektricitetsmängden i C
summan af de elektricitetsmängder, h vilka A och

B binda i C, Således kan man icke omedelbart be-

stämma den ena af dessa elektricitetsmängdery då

jTian icke på förhand känner den andra. Beteck-

nar man derföre de i B och C bundna elektrici-

tetsmängderna, såsom obekanta, med X och och

kallar fördelningscoefficienlerna, som motsvara af-

stånden mellan .4 och B, A och C, B och

m,n,r, och E elektricitetsmängden i A, så måste

B binda ~rx i C, och C mängden — r?/ i B. Men
A binder —mE i B^ och —nE i C, hvaraf man
erhåller:

X = —mE—Ti/
, y = — nE—rx,

Dessa båda eq va tioner beslämma x och y.

Om värdet på y ur den andra eqvationen infö-

res i den första , blir x = —m E-h n 7'E-j- r'x, hvaraf

imo^\^tt
x=-^-!^xE.,..(i\

1

—

r- ^ ^

På samma sätt erhåller man
- n—mr ^y^^—-xE..,.{2y

Genom de i B och C bundna elektriciteternas

återverkan bindes —inx-^ny i .1, och således blir

den i .1 återstående fria elektricitetsniängden E+
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mx-^ny. Kallar man densamma z och sulisli-

i Lierar de nyss fimdna värdena på x och er-

liåiles:

1

—

/11'— — r--\- 2m/z7'

Emedan r i dessa formler är fördelningscö-

efiiicienten för summan af afslånden, hvilkas fördel-

ningscoellicieoter äro m och n, så lider noggrann-

iielen föga, om man vid smärre afstand mellan

B och C, inför mn i stället för r. Vid större

distancer, isynnerhet om B och C stå ungefär

Jika långt från A, hlir r—mn d. ä. ^ i jemförelse

med mn visserligeo betydligare, men ju mindre
m och n biifva, desto mer försvinner i formeln

(1) nr emot m och r'' emot i ,
ty man har alltid

r mindre än m och n. Om, vid oförändrad t af-

ölånd mellan B och C, endast A föres närmare

B, så blir — , som förut är visadt^ allt mindre,
miz

m i täljaren af formeln (1) tnger tiit, deremot nr

af, under det nämnaren föi biifver constant» Alltså

blir felet beständigt mindre, då man inför mn i

stället för r. Detta är likväl icke fallet, då den
medlersla skifvan A närmas C, ty då aftager 77i,

och nr tilltager, och om afståndet mellan C och

A är obelydligt mot afståndet nieliao B och ii,

blir r föga skiljaktig från m. Substituerar man
således m för r i formeln (I), ^sch bortkastar r^

i nämnaren, blir x=—m[i—7i)E. Blir deremot
mn införd i stället för r i (I) och negligeras,

öfvergår x till — n^)E. Kallar man detta

värde på x för a?', blir a^': a:= i— n^
: 1—n=l+n : 1,

och båda värdena afvika märkbart från hvaran-

dra. Om man således undantager detta enda fall,

så kan man utaa stort fel anlaga r— ??r/i i formeln

(1) vid Ii varje släUning af skil voroa il, B och C,

livad hiir blifyit jLtracjt
^

om den föista farmeln,
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gäller äfven om clen andra, om man endast för-

vexlar m och Ä> B ocli C Införes i Iredje for-

meln mti för r/ är felet vid bvarje tillfälle en-

dast ringa , t}^ vid små afstånd mellan B och C,

är r föga skiljaktig fran mn, och vid större för-

svinna i ioch 2 m»r mer eller mindre mot en-

heten.

. v Införes mn i stället för r i de tre formlerna^

så öfyergå de till följande:

Emedan n^<l, m^<l och ??i^n^<l, så äro täl-

jare och nämnare i alla tre formderna positiva.

Alltså äro de i B och C bundna elektriciteterna

,

som man lilt kunde förutse, olikartade, deremot
den fria i A likartad med A lldenstund

är ——<,1, och ———E<,^nE, eller den i B

bundna elektricitetsmängden är mindre än den

mängd, som bindes i B, sedan C blifvit aQägs-

nad. På samma sätt kan bevisas, att

Ju mera den ena skifvan B närmas skifvan .4,

desto mera tilltager dess bundna elektricitet, ty

m i täijaren till formlen (4) blir större, och X—iivn'^

i nämnaren mindre. Deremot aftager den bundna
elektriciteten i C, iy 1-m- i täijaren till form len

(5) närmar sig noll, under det l-iifn- i nämna-
ren närmar sig 1— n-. Emedan i form-

len (6) är fmuUipIiccrad med -^[-^^^ så följer der-

af, alt den fria eleklricitetsmängden i -i är min-
dre än den mängd elektricitet, som blir fri i.4,

sedan C blifvit borttagen. Deraf synes äfven, att

ém tj pärmas till A , eller aClagsnas derifrån , så
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af- eller lllllager den fria élektriciteleii i A i

samma förhål lande , som don buiKlna i B.

Om i ronnleiiia (1), (2), (3), eller (4), (5),

(6), m eller n antages lika med iioil, så aterfåf

mail de formler, som gälla för det fall, då sk i f-

voriia äio endast tveoiie. År n= m, eiler B och C
lika låiigt från A, så öfvergå formlerna (4), (5), (6),

tiil x^y^— = _ ^ och -E=

^——E. Emedan l-f??2'<2, är ——E>^mE och

'7---E^mE. Då således skifvorna 5 och C äro

lika lååigt aflägsna ifrån yl, är summan af de i

båda bundna elektriciletsffiän2:derna alllid slÖrre

iiii den eleklriciletsmäni>d , som endast bindes i

endera, sedan den andra biifvit borttagen. Ar

bioit helt liten, så närmar sm ——E lill och

med till 2mE, och nära dubbelt så mycken elek-

tricitet blir bunden i första som i andra fallet.

Emedan i+m^ tillika är nämnare i det motsva-'

rande värdet på z, så inses, att den fria elektri-

citetsmängdea för detta fall är större, än hälften

af den fiia mängden i i, om blott endera af

skifvorna B och C är tillstädes. För öfrigt när-

mar dea sig mer och mer noll, ja närmare
och C rycka mot A,

Adderar man formlerna (4) och (5), så er-^^

hålles xi-y^ — -E^ —E, Antapcri

man här den eivd n af fördehiingscoefficienterna

constant, och differentierar i anseende till den

andra m, blir d (x-\-y)r=—— £lc?m. Emedan^

m icke förekommer i läljaren, så blir difrerential-

coefficienten aldrig noll, och h varken maximunij^^

eller minimum inträffar. Häraf följer, att sum-
man xi-y måste oupphörligt vexa, då m tilltager
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från noll till 1. Men då ?n= ö, blir x+y—-nE
och dfi m=l, blir x-\-y=—E. Alllsh är summan
af de i B och C bundna elektricitetsraangderna

alllid större än den elektricitetsmänod , som en-

dast bindes i en af skifvorna, sedan den andra

blifvil borttagen, men mindre än elektricitets-

mängden i A.

Då n= m, hWv x^\j=——~-JE, och J (^r+i/)=

— ——~Edm. Här blir differential-coefficienten
(l + m2)2

noll, då l-m^= 0, hvaraf ?7i=4:l. Alltså inträffar ma-
ximum då m=l, eller då skifvorna B och C äro i

fullkomlig beröring med .4. Om i föregående for-

mel införes enheten i stället för m, så öfvergår

x-vy till —E, Men då delta väide motsvarar ett

maximum, så afviker summan af de i ^ och C
bundna elektricitetsmängdei na hlolt ganska obe-

tydligt fl ån —Ef om båda skifvos na , med bibe-

hållande af det lika afslåndet från A, ändra sitt

läge i närheten af A. Antag alt wi= l, så blir

x-hy=-^*E, alltså blott £^ niindi e, än vid full-

komlig beröring.

Om skifvorna B och C isolerade ställas på
gifna afstånd fiån Ay och sedan afvexlande vid-

röras, så närmar sig skifvornas elektriska till-

stånd småningom det tillstånd , som i ögonblicket

intiäder , då de på en gång ailedande viilröras. Be-

räknar man tle fria och bundna elektriciteternas

successiva förändringar i skifvorna, li vilka vid

hvarje beröring ega rum, under den förutsätt-

ning, att den elektricitet som bindes Ii ån ett håll

i A, är overksam åt det andra, så np])slå ufta-

gande geometriska serier , h vilkas gemensamma ex-

ponent är /?rn'. Genom summering af dessa se-

rier återfår man precist de formler, som äro be-

tecknade med (4), (5) och (6); men i anseende
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derliil, alt beräkningen är något vidlyftig, förbi-

gås den bär.

Formlerna (1), (2) ocb (3) gälla äfven dS

B och C ställas på samma sida om A, blott man
fäster behörigt afseende derpå, att r för detta

falJ antager elt helt annat värde; ty bär blir r

icke fördelnings-coefficient For summan, utan för

skiinaden mellan de afstånd , b vilkas fördelnings-

coefficienter äro m och n. Antager man här, alt

C är ställd längre än B frän ii, sä slår C i elek-

triska skuggan af B, ocb formeln (2) uttrycker

den elektricitelsmängd, som vid liklidig beröring

af båda skifvorna bindes i C. Emedan täljaren

n~mr här är samma storhet, som i det föregående

blifvit betecknad med och nämnaren 1—r^<l

,

så är alltid y';>—fjL.E—e , eller mera elektricitet

bindes vid den iiktidiga, än vid den afvexlande

vidröringen af B ocb C. Emedan—=—^, så

inses, att y och e äro nära lika stora, då C är

så afiägsen från J5, att är foga skiljaktig fiån

noll. Men ju mera C närmas till skifvan jS, desto

mera närmar sig r till enheten, och 1—rHill noll.

Yid mycket ringa afslånd försvinner derföre e

nästan alldeles mot y, hvilken omständighet äf-

ven erfarenheten bekiäflar, som förut är visadt.

1
Emedan förbållandet är oatbänsi^t af m^så

måste det förblifva detsamma, då B ocb C, ntcin

att förändra sin inbördes ställning, närmas till

eller afiägsnas från A. Erfarenbeten visar, att

y ganska långsamt aftager om C, vid orubbad
ställning af A och B, afliigsnas från skifvan B.

Orsaken ligger deri, alt både täljaren n—mi' och

nämnaren i detta fall snjånin^om ökas. Form-
len (1) anger den elektricitetsmängd , som bin-?'

des i B vid liklidig ^ berö^ing af ^ och G. Dä^*-
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^mE är iiiäng<len af den vid afvexlande vidrö-

rins: buiiclna eleklriclleten , så blir——= ^

Eniedan ii^mr , så ii!* nr^^mr'^ ^ och m—nr<^m-mf\
Följaktligen är iifven x<^—mE d. ä. rriindie elek-

tricitet biiitles i B vid liklidig , än vid afvexlande

vidrörini^ af B och C, Ju rnera C aflä^snas från

A och ^, desto mera närma sig x och —mE till

likhet, tj nr och ??7r" försvinna mer och mer
mot m.

Ju mera skifvorna B och C närmas h varan-

dra, deslo mera närma sig m och n lill likhet

och r till enheten. Slutligen inträffar verklig

vidröring, och båila skifvorna äio att anse som
blott en enda skifva,hvars elektricilet är samlad

på de utvändiga ytorna. Det är således klart, alt

om en icke isolerad skifva B' är stälkl på visst

afslånd från den eleklriserade skifvan A, kan man
föreställa sig, alt den mot Å vända ytan af B'

ar skifvan B, deremot att den frånvända är C.

Om man således betraktar tjockleken af skifvan

B' såsom afståndet mellan skifvorna B och C, som
här antagas oändligt tunna, så blifva elektt icitets-

mängderna pä båda ytorna af B' repiesen terade

genom formlerna (1) och (2). Om man der före

i dessa antager m= n, så synes det som de deraf

härledda värdena på x och y skulle uttrycka dessa

mängder desto n(jgare, ju tunnare skifvan är. Men
då m— n, är äfven ?=!, och ofvannämda form-

ler öfver^å till 0-=-—, y=——. Sätter man i fur-
^ o ^ o

melii (2) ?i= ???7?i , så blir y=— "^Y^-pE, i hvilken

formel???.^ desto mindre afviker från enheten, ju

närmare B och C stå intill hvarandra. Antag att

1—r=^ och 1— ;/? :=ä;', sa blir r=t—a) och m =
1—co', Om dessa värden införas i den sista for-
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meln, och expressionen pa högra sidan upplöses

i factorer, så öfveroår den till ^/= — fe.

Här är värdet på factorn alllid bcslämdt,

och endast den andra —— öfver^år till ~, då ?

= 1. Ju mera r närmar si^ enheten, desto min-

dre blir, som icke är särdeles svårt att inse, cJ

mot öo. Alltså måste rörhållandet — , under det

00 och Cxi' Öfvergå till noll, nå en gräns, som är

mindre än enheten, och följiktligen är gränsvär-

det på —-—=1— — inneslutet mellan noll och en-

heten. Kallar man q gränsen af — , och tj det

värde på som motsvarar denna gräns, så blir

y = alltså ij<,-'^E. Ofvananförda öf-

verensstämmer ganska väl med erfarenheten, ty

huru tunn än skifvan B' må vara, så är likväl,

vid icke allt för stora afstånd, elektricitetsmäng-

den i den från vända ytan alltid mycket ringare,

än i den åtvända, och förändrar sig icke märk-
bart, då tjockleken aftagit öfver en viss grad.

Den förra blir derföre för detta fall cfanska nära

uttryckt genom — -^(^i^cfjE , i h vilken expres-

sion 1-q vanligen är mycket mindre än enheten,,

och följaktligen q temligen nära densamma. Ju
närmare skifvan B' föres intill >å, desto mera till-

tager ^i^' och närmar sig till cé, och följaktligen

1—q till noll. Vid mycket små afstånd kan man
således anse den på frånsidan af .8' samlade elek-

triciteten som noll. Blir afståndet Ökadt, så af-

tager W beständigt, under det co forblifver con-

stant, och den förra försvinner nästan alldeles

mot vid stora afstånd. Alltså aftager gränsen q



sniåningom, och den pa rråiisidaii af 5' band na

ekktricileten närmar sis: till —--E. Detsamma
° 2

följer äfven af formeln =— ^^^J, ty om B och

C aro belvdligt aflägsna från A, kan man antaga

m och n lika sloia, oaktadt r märkbarl afviker

från eidielen. Inon^> de gränsor af afstånden, mel-

lan B och C, för inilka delta äi* tillåtet, blir så-

ledes v=——— £ = -—E, h vilket uttrvck kom-

mer —~E mycket närmare, ja mindre r af-

viker från enhelen. Men då hela mängden af den

i B' bundna elektricitelen är —niE, så är den

A t vända ytans elektricitetsmängd äfven ——E, och

följaktligen närma sig elektricitelsmängderna i båda

ytorna så nij^cket mera till likhet, ju mera B' är

aflägsen från A. Detla bekräftas äfven af erfa-

lenhelen, som redan är anmärkt s. 384.

Om man i forralen (1) gör samma subsli-

tutioner som i (2), så öfvergår den till x— —
jv. |]ar ar den ena lactorn ail-

2—0) (D 2

—

(O

tid bestämd, liksom i föregående fall , och endast

den andra —-— öfver^ar till — då cd och co'

0} ^ o

försvinna. Under det afståndet mellan B och C
blir allt mind!e,så försvinna småningom äj^' emot

cu och co\ och CO emot 2, deremot uppnår —
gränsen q, som är mindre än enheten, och följ-

aktligen är gränsvärdet till -"^—=1-1-7 alltid >1,

men <2. Kallar man värdet på x, som mol-

svarar denna gräns, x, så bhr x z=-^{\ q)E

,

och srdedcs äi- elekti icitelsmängden i den åtvända
ytan af B' alltid större än hälften af hela den
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mängd, som blir bunden i B\ Vid mycket sma

afstand mellan B' och ii, är 1 sfränsen Ull

och vid mycket stora öfveigår den till noll. I

förslå Fallet blir således x=-mE——E, eller all

elektricitet samlar sig |)a hämie ytan af B\ och

i andra fallet blir — eller lika med hälf-
2

ten af hela elektricitetsmängden i B' , som man
lätt kunde förutse.

Summerar man de båda transformerade

värdena pa x och i/, sa Dhlver ar+t/= —

^ /7z(2_ Då B och C äro h varandra ganska
2—0} "

nära, så försvinna oo och ä;' emot 2, och man
erhåller x-\-ij=—mE, Stå de deretnot ganska långt

fiån h varandra, så kan man anlaga o) och lika

med enheten, och man erhåller å nyo £c+^/=—m^.

För alla andra afstand är deremot x+y^-mE

^

ty a)>aj', och följaktligen ^^—^>1. Men alldenstund

O) och co' närma sig mer och mer till likhet, ja

större de blifva, så inses, att '^—^ vid tillta^an-
2— (O

^

de afstand föga kan afvika från enheten, och så-

ledes x-j-y föga från —mE. Då således C vidrö-

res afledande i grannskapet af den icke isolerade

skifvan B, kan man föreställa sig, att en del af

den sednares elektricitet öfvergår till C, såsom
redan förut är anmärkt.

I det föregående är förutsatt, att de ledande

skifvorna ega en cirkelrund form. Skulle de der-

emot vara fyrkantiga, eller annorlunda formade,

så äro fördelningsfenomenerna , som erfarenheten

visar, i hufvudsaken desamma, om skifvorna blott

äro lika stora och så ställda, att de räta linier,

som förena lika belägna punkter äro vink^lräta
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mot ylorna. Till och med då ytorna ixvo kro»

kiga, är den s. 389 fraiDSlällda iheorien ocli till

och med eqiiationerne (1)....(6) änna éiu vänd-

bara, om blull afslåndel meilaii tsenne niuLSlå-

ende ytor rir obetydligt och öfvernllt detsarnina.

Om den eiekli iserade skifyan är en oledare, så

verkar den nästan på samma salt som en ledancie,

fördelande på de afledande vidi öi da skifvorna

,

blott dess elekiricitet är någorlunda jemt nlbiedd

på ytan, ty vid små aCslånd ull^-eder sig elek-

triciteten äfven på ytan af en ledande skifva

jemt, och vid större afstånd är utbredningen nä-

stan likgiltig.

Den of\anföre med afseende på ti'e skifvor

framställda fördeininG^stheori innehåller grunden

for förklaringen af elektroforens fenomener, som
här i koith^it skall visas. Elektroforen består,

som bekarit är, af tre delar, ncmligen den elek-

Iriserade hartzkakan, den nedra beläggningen eller

formen, och en ledande skifva kallad locket.

Hartzkid^an slår här i nddlen, och veikar förde-

lande så väl på formen, som locket. Således är

klart, alt detta fall är analogt med det fall, då

skifvorna B och C äro ställda på motsatta sidor

om .4. Jaiz- antager derfore , att A föreställer ha; tz-

kakan, eller snarare dtss öfre } ta, B dess nedre

beläggning, och C locket, som jag anser vara af

samma, eller näia samma storlek med liartzytan

och nedra beläggningen.

Jag antager, att negaliv elektricitet genom
gnidning som vanligt blifvit uppväckt i hartz-

kakan, hvilken elekti icitet jag betecknar med —E.
Denna binder i nedra belä2:2:nin£:en elektricitets-

mängden inE , och mE binder tillbaka i öfra

hartzylaii -m'E. Alltså blir här fri --{i-m')E.
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Blir locket isoleradt lagdt på hartzkakan, kan man
föreställa sig, att endast deu fria elektriciteten

^(i—m^)E verkar fördelande på detsamma, eme-
dan de bundna elektricilelerna i B och A i det

närmaste upphäfva livarandras veikningar på C,

som ofvanföre är visadt. I locket blir således

n(l—m^)E bunden , b vilken elektricitet blott ganska

litet afviker från (1—m^)^, emedan n i anseende

till det ringa afståndet kan antagas lika med en-

heten. Förutsatt detta, blir -(i-m^)E fri i loc-

ket. Blir locket afledande vidrördt, bortgår ne-

gativ elektricitet, och de bundna elektricitets-

mängderna i nedra beläggningen och locket re-

presensen teras genom formlerna (4) och (5), när

tecknet ombytes på högra sidan. Men då n=l,
blir x= o och y—E, hvaraf sj^nes, att den bundna
elektriciteten i nedra beiäs^gnin^en nästan för-

svinner genom vidröi ingen, då deremot lockets

bundna mängd blir lika stor med hartzkakans

elektricitetsmängd. Då således locket förlorar ne-

gativ och den nedra beläggningen positiv elek-

tricitet, kännes ett elektriskt slag genom dessa

motsatta elektriciteters plötsliga förening, om de

förra ledande förenas med handen. Upplyftes

locket isoleradt, blir dess bundna positiva elek-

tricitet E fri, och det slår en stark gnista till en

närmad ledare.

Om elektroforens basis innan lockets påsät-

tande är isolerad, bindes i detta sednare som
förut {i-ne)E och -(l-m')E sättes i frihet. Vid-

röres locket ensamt, så försvinner dess fria elek-

tricitet —(1—m^)i^ och den qvarblifvande bundna
binder tillhaka i- hartzkakan —(1—m^)^', och såle-

des blir här all elektricitet bunden. Men då

(I—m^)J^ i locket och —{i—m^)E \ hartzytan upp-

K, v. Akad. Han dl. 7845. 36
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häfva hvarandras verkningar i nedra beläggnin-

gen, så verkar endast —^n^E i harlzylan förde-

lande på densamma, och binder +r}fE. Men hela

qvanlileten bunden elektricitet i nedra belägg-

ningen är mE, och således blir här mE—m^E=
m{l-m^)E fri. TJpplyfler man nu locket isolerad t

,

så hlir endast dess bundna elektricilet (1—m^)£^salt

j frihet, och locket befinnes således vida svagare

elektriseradt än i förra händelsen. Sätter man
locket åter isolerad t på harlzkakan, och vidrörer

nedra beläggningen och locket på en gång, så är

elektriska tillståndet i alla tre elektrolbrens delar

precist detsamma, som före isoleringen af dess

basis. Om således locket isoleradt upplyftes, blir

-\-E fri i detsamma, men slrax binder — £^ i hartz-

ytan +mE i nedra beläggningen och —mE sättes

i frihet. Häraf inses, att ju tjockare hartzkakan

är, desto mindre är den nedra beläggningens fria

negativa elektricitetsmängd i jeniförelse med det

npplyftade lockets fiia positiva. Emedan de mot-

satta elektriciteterna mE och —mE i nedra be-

läggningen näia upphäfva hvarandras verkningar,

så blir nästan hela elektricitetsmängden i hartz-

kakan fri, sedan locket blifvit uppiyftadl , hvilket

skönjes deraf, att densamma slår vida staikare

gnistor mot närmade ledare, än då elektroforens

basis icke är isolerad.

Om locket icke är i no^a berörine: med harlz-

ytan, eller heröringen är upphäfd »enom små
oledande kroppar, som med afsigt blifvit lagda

mellan ytorna, så kan n och ännu mera if märk-
ligt afvika från enheten, och elektriciteten i det

atledande vidrörda och sedan isoleradt npplyftade

locket ultryckes, då elektroforens basis icke är

isolerad, genom ~—-—E. Anlaq:er man här n — i—co,

och substituerar detta värde på n i föregående
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expression, så förvantlias den, när oci^ bortkastas, till

—~tj, KJm n har ar sa nara enheten, att

icke allenast co kan ne^liijeras mot densamma,
utan äfVen 2um'^ mot 1—in% så öfvergår expres-

sionen i det närmaste till E och en ännu full-

komligare beröring mellan locket och hartzytan

förökar icke verkan märkbart. Men om m sjelf

icke betydligt afviker från enheten, så kan vara

ganska liten mot densamma, oaktadt likväl 2com^

jemförd med 1— är betydlig nog. Häraf följer

således, alt den icke fullt noga beröringen mel-

lan locket och hartzytan skadar eleklroforens ver-

kan desto mera, ju tunnare hartzkakan är. För
öfrigt gifver en tunnare kaka, vid god beröring

mellan ytorna, äfven så mycken elektricitet, som
en tjockare, och är, i anseende till den ringare

mängden fri elektricitet, mera skickad att bibe-

hålla sin kraft.

Till slut vill jag endast bifoga en kort till-

ämpning af det föregående på elektriska laddgla-

set. Om E betecknar den elektricitetsmängd, som
den ena beläggningen A af en belagd glasskifva

erhåller genom förening med konduktören af en i

verksamhet satt elektrisk machin, då den andra

beläggningen B år isolerad , så blir (^l-m^)E den för-

ras fria elektricitet, då den sednare, efter afbru-

ten förening med konduktören, vidröres afledande,

förutsatt nemligen, att m är den fördelningsco-

efficient, som motsvarar glasets tjocklek. Förenas

A ånyo med konduktören, under det B står i

förening med jorden, antager A vida mera elek-

tricitet, och tillströmningen slutar ej förr, än den

fria elektriciteten åter är E, Detta är nemligen

klart deraf , att den fria elektricitetens utbredning

i konduktören och A, är nära oberoende af de

i A och B bundna elektriciteterna. Kallar man
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E' hela mängden tillströmmad elektricitet i

säh\\rE={i-nf)E\hvHvs,f E=:~, Till följe

liäraf blir ^^E den elektricitetsmängd, som
1—m2 o

K binder i B, Ja» antager nu, att en med den
förra alldeles lika belagd glasskifva blir så lagd

på densamma, att de inre beläggningarna noga

betäcka bvarandra. Om nu de båda yttre be-

läggningarna ledande förenas, så uppkommer ett

dubbelt laddglas, i hvilket den elektricitet, som
meddelas de inre beläggningarna, verkar förde-

lande åt båda bål len, och binder motsatt elek-

tricitet i de båda yttre. Förenas de förra med
machinens konduktör, då de sednare äro isole-

rade, så erhålla de elektricitetsmängden E. Vid-
rör man, efter afbruten förening med konduktö-

ren, de yttre beläggningarna afledande, så blir,

då glasen äro lika tjocka och lika till beskaffen-

het, ^~~E de inre beläggningarnas fria elektri-

citet. Förenas dessa åter med konduktören, då

de yttre fortfarande icke äro isolerade, så an-

taga de ny mängd elektricitet till dess den fria

elektriciteten åter är E. Om således E" beteck-

nar hela mängden af elektricitet i de inre be-

läo[orniny[arna, så blir E=^]——E'\ och E"=-^—E.

Men,soms. 412 är visadt,är ?~E" summan af de

bundna elektricitetsmängderna i de båda yttre

beläggningarna. Införes här i stället för E' dess

värde ~~JEy så öfvergår uttrycket på förutnämda

summa till ^—^. Men då den bundna elek-

triciteten i den enkla glasskifvan vid beläggnin-

gen B var — så är klart, att i det dubbla
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laddglaset bindes jeml dubbelt så stor mängd
elektricitet, sorn i det enkla, hvaraf således följer,

alt verkan bör bli dubbelt så stor.

En dylik inrättning af elektriska laddglas sy-

nes mig vara fördelaktig vid stora elektriska bat-

terier. Om neraligen flera dylika par glasskifvor

ställas tätt intill hvarandra, sä kan en betydlig

qvantitet belagdt glas inneslutas inom ganska

litet rum.





Fyra nya arter af Sötvatteiis-Crusta-

eéer från södra Afrika^

beskrifna af

8. LOVÉN.
Till Akademien inlemnadt den 11 Febr. 1846.

Tah. III—YL

De LindeniULelser vi hittills ega om främmande
vetldsdelars Branchiopoder och Entomostraceer

äro ganska få och ofullständiga
,
synnerligen i jem-

förelse med dem vi hafva ur Crustaceernas högre

ordningar. Också äro de förra, ej hlott i vårt

klimat, utan, som det vill synas, äfven under

söderns luftstreck, i allmänhet så små och obe-

tydliga, att de lätt undfalla den mindre upp-
märksamme forskaren.

De hittills kända exotiska arterna af söivat-

tens-Branchiopoder äro snart uppräknade. De äro:

Apus Guildingii Thomps., Vestindien, A. caudatus

Say, Florida, Limnadia mauritiana Guér. , Mau-
ritius, L. coriacea Hald., Nord-America, Gyzicus

Bravaisii Aud., Algier, Estheria Dahalacensis Ruepp.,

Nubien, "Branchipus stagnalis Lamk." Gould,
Massachusetts. Men i denna korta förteckning se

vi likväl ingen för Europa främmande slägtform

,

ty Estheria och Gyzicus äro synonyma, och den
art, som Audouin först erhöll från Bona är Isaura

cycladoides Joly, h vilken äfven lefver i södra
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Frankt ike. Och om vi härtill lägga, att Daphnia
och Cypiis äro återfunna i Nordamerika, och Cy-
clops på Mauritius, och att bland högre Crusta-

céer slägtet Astacus visar sig i alla verldsdelar,

Thelphusa åtminstone i nästan hela gamla veri-

den, så synes det, att sötvattnens Crustaceer,

liksom deras Mollusker, äro utbredda öfver jord-*

ytan med en enformis^het, som blir särdeles märk-

bar när den jemföres med den om vexlande mång-
fald af dessa djurklasser, som hafvet öfveralU

erbjuder.

De fyra arter jag här skall beskrifva, förete

i detta hänseende ingen betydande afvikelse. De
äro en Cyzicus, ganska lik C. Bravaisii och Da-

halacensis, en Limnetis, ett nytt slägte liknande

Limnadia, en Branchipus som nära slutar sig till

suia hittills kända samslägtingar , och en Broteas

elt nytt genus af Cyclopernas familj, som föga

afviker från Cyclopsina. Dessa äro alla af Herr J.

Wahlberg fångade i Natal-landet, lat. s. 261°, long,

Ö. 29°, i några gölar med klart vatten nära den

vanliga vägen från Port Natal till Makkalis bergs

saitpanna, mellan Krokodil- (Aåli) och Ap-floden

(Tjoane).

CYZICUS AuD.

Audouin, Ann. de la soc. entomologique, VI, 1837, Bulletin p.

X. (Febr. 1837). — Esfheria Rdeppel, Museum Senkenbergia-

num II, 119 (1837). — Isaura Jolt, Annales des sciences na-

turelies, secoude serie, XVII, 293.

C. a u s t r a 1 i s n. sp.

Tah. Ill

C. rostro producto, spinigero; pedum paribus 21, setis antennarum
exteriorum 10—11-articulatis, cauda aculeis circa 13 in.Tequa-

libus armata. Long. 3,45 raillim., altit. 2,25.
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Descr. mar is. Capul (fig. 1 a, fig. 2) ro-

stratum, securiForme, cleflexum, extra testarn vix

promineDS, postice carinato-sculatum, supra oculos

gibbum, antice compressuin, laminaceum, aiigulo

acuto terminatum spina armato. — Oculi medii,

reniformes, approxiaiati. — Antennae interiores

(primi paris) (fig. 1., b) graciles, sigraoideae, ro-

stri lateribus insertoe, e pedunculo brevi, et articulis

numerosis antice papillis setosis praeditis. Antennae

exteriores (fig. 1., c) validae, sub margine scuti

medio capili insertae, pedunculo praeditas crasso

circ. 13-articulato, art. basali majore, reliquis bre-

vissimis, et setis terminatae binis, pedunculum
superantibus, postice longius setigeris, antica bre-

viore, ex articulis decem, posteriore ex articulis

undecim majoribus. — Truncus compressus, trian-

gularis. — Thorax a capite sulco discretus, dein gib-

bus et annulos praebens nonnullos parum distinctos,

tum vero in testarn productus bi valvem, (fig. 1, d.,

fig. 3), compressam, oblongam, natibus prasditani

prominulis, striisque increraenli octo, imbricatis,

dense pilosis, margine piloso. — Annuli pediferi

21 (22?), quorum circiter 16 in dorso distincti,

(fig. 1., e, fig. 4), spinisque armati uncinnatis qui-

nis, in annulo 6 et 7 majoribus ^ media semper
excellente. — Pedes (fig. 5, 6, 7) laminacei, duabus

constitutae partibus, interna et externa. Illa articu-

lis quatuor composita, quorum primus (1) basalis,

brevissimus, appendice auctus hamato a, piloso,

apice cirrhifero; secundus (2) in lobos duos 1.

tres subdivisus (b, c) laminaceos, margine longe

ciliatos. Tertius (3) in pedibus binis anticis co-

pulatoriis (fig. 5, 6) major, subquadratus, angulo

interno inferiore in capitulum productus setosum

(d), cui inseritur appendix digitiformis brevis-

sima (e); in reliquis pedibus (fig, 7) bic articulus
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minor, capitulo (d) e majore parte conslitatus,

longe setoso, et appendice dis^itiformi (e) longa,

stylifoiiPii aiicto. Articulus qiiartus (4) in pedi-

bus branchialibLis (fig. 7) gracilis, siniplex, lan-

ceolatns, laminaceiis , margiiie longe setosas, in pe-

dibus copulatoriis (lig. 5, 6) vero validior, teres,

ex articulo basali brevi, crasso, et ramis binis

(f) bamatis i. curvis apice brevi-setosis. Pars pedis

externa e lamina longa, triangulari (g), medio si-

nnata, snperius acuminata, inferne obtusa, raar-

gine longe setosa; inter quara et articulum basa-

lem internam processus teres (b), erectus, digiti-

tbrmis. — Cauda (fig. 1 F.
, fig. 4) brevis, obliqiie

truncata, bifida, aculeis inaequalibus 13— 14 utrin-

que armata, superne cirris binis prcedita, inferne

in spinam recurvam producta, addila ulrinque

subtus appendice mobili, uncinnata, loDgiore.

Hab. in paludibus terrse CafFrorum Natalen-

sium, unde specimina duo retulit J. Wahlberg.

Tab. III, fig. 1, Cyzicum australera repraesentat , detracta vah^a

sinistra — fig. 2, caput, antice; — fig. 3 valvam sinistram;
— fig. 4 caudam; — fig, 5 pedem primum ^ ; — fig. . 6 articulos

infimos pedis secimdi ^; — fig. 7 pedem quartum.

Li m n et is n. g.

Limnadiffi et Cyzico afllne. Antciinae interuce biarticiilatae ; cauda
brevis, truncata, appendicibiis mobilibus facie iaferiore de-

stituta.

L. W a b 1 b e r g i i n. sp,

Tab. W.

De ser. femince. Caput (fig. 2, 3, a, fig. 6)

validum reliqui corporis f £equans, deflexum, extra

testarn prominens, scuto tectuni niagno ad me-
dium verticali, tum reflexo, poslice compresso,

subcarinato, lateribus sinuato, sub medio forni-
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cato, anlice expanso, dilatato^ alato. — Oculi poiie

medium positi, pellucentes, bini, reiiiformes, ap-

proximati, iiiter quos sulcus scuLi incipit (tig. 3 b),

profundus ad finem anticam usque productus,

sensim latior. Anle oculos uLriiique area oblonga

(flg. 3, 4, c) paullum impressa, pilis öbsila, siib

qua orgaiium cernilur (fig. 2, 4, d, fig. 5) inler-

ntmi, opacLim, iiiveum, cellulis magiiis , nucleatis

circumdatum, ciijus usum et sLructuram penitio-

rem speciminum raritas extricare vetat. — La-

brum superius (fig. 6, 7, e) magnum, pustice de-

flexum, subcarinatum , coQipressum, rostiato-acn-

minatum. — Antennae iiitei iores (primi paris) (fig.

6, 7, f.) minutae, ex articulis dnobus, quoriim se-

cundus clavatus, breviter setosus. — Antennae ex-

ternae (secundi paris) (fig. 6, 7, g) validce, ex ar-

ticulis sex, basali crasso, lato, secundo-qvarto

brevissimis, inermibus, quinto aeque longo ac lato

,

ultimo paullum longiore; setis terminatoe binis

ex articulis 16—17 postice longe plumosis. —
Mandibulae (fig. 6, 7, 8, b) robustas ,

superne an-

gulo scuti articulatae, parte inferiore inflatae, in-

flexae, acie cristis circ. 20-dentata (fig. 8, 9). —
Maxillte binae (fig. 6, 7, 8, i, fig. 10) minutae,

biarticulatae, articulo ultimo lato, margine interno

recto, setis plumosis armato. — Labrum inferius

(fig. 8 k) sulco praeditum aculeis tecto. — Truncus
robustus, subtriangularis, dorso arcuato. — Thorax

a capite sutura discretus profunda, robustus, an-

nulis constitutus parum numerosis, quorum an-

teriores, non distinguendi, in testarn magnam
expansi (fig. 1, 2, 3, 11), bi val vem, tumida m,
ovatam, antice obtusam, in dorso per spatium

dimidiam longitudinem vix aequans canaliculato-

impressam (1), strato duplici constitutara , interno

membranaceo, e cute tboracis dorsali nato, et
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externo corneo, laevissinio, nitido, nec iiisi juxta

depressionen! dorsalera strias praebente. Iiiter quae

slrata massa cellulosa branchialis, medio canales

fovens concentricos quatuor (fig. 11 ni). Miiscnli

adduclores valvaruin (n), aiilici, validi. — Ar-

liculi pediferi duodecim, breves. — Pedes (fig. 12
— 15) versus caudam sensini decrescentes, eo ut

primus ultimo quintuplo major, duabus conslituti

partibus, interna et externa. Pars interna in om-
nibus babet articulos quatuor (1— 4) in primori-

bus satis dissimiles; piimum (1), basalem, lobo

auctuni adscendente (a), libero, obovato, apice

cirro praedito, margine externo setoso; secundum

(2) in lobos rolundatos divisum duos (b, c) dup-

lici serie setosos, setis plumosis; lertium (3) sty-

lis binis proeditum (d, e) aequalibus, poslerius

setigeris, setis externis longioribus raiipilosis, in-

ternis brevioribus versus apicem pectinatis (fig.

16) ; quartum (4) bis similem
,
styliformem (f, fig«

17) . In pedibus posterioribus (fig. 14, 15) magis

magisque rotundatis, laminaceis, articuli magis

magisque inter se similes, rotundali, lobiformes.

Pars pedis externa lamina pr^edita brancbiali,

in pedibus primoribus (fig. 12, 13), superne (g)

elongata, lanceolata, acinaciformi, margine setis prae-

dita, versus caudam sensim decrescente, in pede

decimo (fig. 14), rotundata, in duodecimo (fig.

15) evanida; inferne (g') in processum descenden-

tem continuata, distincte articulatum ,
setigerum,

in pedibus primoribus majorem , recurvum, versus

caudam sensim diminutum, sed persistentem. Inter

quam iaminam et partem pedis internam inseritur

appendix adscendens (b) digitiformis teres arrecta,

in pede primo lamina brevior, in sequentibus

eandem oequans, cum ea a sex to pede sensim di-

minuta, in nono et decimo (fig. 14) iterum ma-
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jor, crassior, recurva, in undecimo et duodecimo
suppiessa. — Cauda (fig. 18) brevissima, conica,

bifida , superne cin is prsedila binis, postice bre-

vi-mucronata , lateribus ciliata. — Long. 3 millim.

Ail. 2,3 millim.

Habilat cum pi Eecedenle. Vidi specimina tria.

Tab. IV, fig. 1 Limnetin Walilbergii repraeseiif at magnit, acuta,

a latere; — fig, 2 eandeiia detracta välva siiiistra; — fig. 3
eandem a dorso, omissis antennis pedibusque; — fig. 4 fron-

tis partem cum ociilis; — fig. 5, organum interniim, incer-

tum; — fig. 6 caput a latere sinistro ; — fig. 7 capitis faciem
inferiorem; — fig, 8 mandibulas; — fig. 9 maiidibube aciem

;

— fig. 10 maxillam; — fig. 11 valvam dextrara; — fig. 12
pedem primum; — fig. 13 pedem sextum; — fig. 14 pedem
decimum; — fig. 15 pedem ultimum; — fig. 16, 17 spinas

pedum; — fig. 18 caudam.

BRANCHIPUS. ScHOEFF.

B. Gafer n. sp.

Tah. V.

B. thorace inermi, Inmina pedum supcriore externa majore, in-

tegra ; mas: fronte in rostrum lunatum producta, antennis
primariis longis flexuosis , ad basin intus appendice lacinnlata,

brevi. Long. 15 millim.

Descriptio maris. Caput (fig. 2, 3, 4, 5)

oblongum, annulis tribus compositum, quorum
primus (a) (ransversus, antice roslro angusto (d),

deflexo auclus apice lunato-bimucronato, anten-

nas porlat primarias (e) in boc sexu validissi-

mas, triarticulalas, longas, flexuosas, quarum ar-

ticulus basalis ad basin interne appendice brevi

(fig. 4, t) lanceolata, lacinulala praeditus, et apice

exlus cirro longo simplici; arliculus tertius bifi-

dus, ramo interno cirriformi, flexuoso, externo

lato furcato. — Annulus secundus capitis (b) an-

tennas geril spcundarias (g, fig. 6) , laterales , di-

K. F. Akad. llandL 7845.
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sLantes, graciles, primorum articulum basalem vix

superantes, apice mucrouatas et bisetosas; oculum

simplicem imparem (h), in verlice situm, rainu-

tum, sessilem, pigmenti subcutanei macula sub-

quadrata distiiictum, et oculus composilos biiios

(i), peJunculatos, laterales, solitae sLructurae. —
Labrum superius (fig. 7, k, fig. 8) ex eodem an-

iiiilo örtum, magiium, proaiineiis, recurvum, uie-

dio compressum ,
postice arcualo-truncatum , et

appendice auctnm linguiforrai recurva. — Mandi-

bulae (fig. 7, I, fig. 9) robuslae, aniiuli margini

posteriori affixa, acie e cristis tenenimis, cre-

benimis denticulala. — Annulus capitis tertius

(fig. 2, c) brevis transversus, superne fere di visus,

aream scil. praebens trigonam, dein utrinque in

pleuram productus brevem rotundatam. Sub hoc

annulo pedum maxillarium duo paria, qnoium
primores (fig, 7, ra, fig. 10) basi lobis binis aucti

(palpo? flagello?), biarticulati , inflati, apice setis

longis arcualis, uniserialis, bis spiniferis praediti

;

posleriores (fig. 7, n, fig. 11) minuti , inflati , basi

anlice setis tribus crassis , brevibus ,
plumosis prae-

diti, et apice unica longiore. — Thorax ex an-

nulis pediferis uiidecira. Pedes ad metlium ejus

magnitudine aucti, dein decrescentes, duabus con-

structi partibus, interna et externa (fig. 12— 13).

Interna articulos prasbet quatuor (1—4), basalem

(1) brevissimum, muscularem, secundum (2) et

tertium (3) membranaceos, ilhim bilobum (a, b),

lobo supeiiore longe majore, margine longe-pilo-

sum (fig. l4), tertium basi intus lacinias tres

minutas (fig. 15) dentiformes pilosas gerentem,

inferne late reniCormem, margine spinosum (fig.

16), extus medio emarginatum. Articulus quartus

(4) prcece(ienlis margini externo insertus, in pe-

dibus piimoril)us (fig. 12) medio, in posterioi ibus
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(tig. 13) SLiperne, lale lanceoiatus, margine seto-

sus, veisus cauclam seiisim longior. Pars externa

pedis ex appeiulicibas vesicularibus duabus (c, d)

formata, superiore loliindata, foliacea, inferiore te-

reti, pendnla, iii pedibus posterioribus raajore,

infläta. — Abdomen ex annulis novem, quorum
medii breviores, octavus longior, nonus brevissi-

mus laminisqiie auctus binis lanceolatis, ciliatis

(fig. 17). Genitalia externa mascula (fig. 18), in

annulo abdominis priino, inferius produclo, sunt

cirri bini longi, graciles, curvati, ex articulo

basali brevi inflato, interna processu recurvo,

postice serrato niunito, secundo longiore, mutico;

tertio brevi basi interne inflato, quarto longis-

siino extus dentiuni serie continua serrato, intus

spinis armato, apice breviler rostrato, bispinoso.

Femina difFert capita (fig. 19) annulis di-

stinctis duobus (ab et c) formato, primo suppresso

,

ita ut antennae primarioe proxime anta secunda-

rias insertae, breves, crassae (fig. 7,e), subclavatae,

apice mucronat^e. Saccus o vigerus (fig. 20) ex an-

nulis duobus primis abdominis ortus, medio la-

tiusculus, postice sensim constrictus et abrupta

lecurvus, caligae formam imitans, o va contiiiet

rosea et ad basin utrinque (a) corpus album,
globulis glomeratis repletum, ductu adscendente

cum partibus genitalibus internis connexum, an

sperma, a ma re dipositum?

Habitat curn praecedentibus.

Tab. V, fig. 1. Branchipod. cafrum repraes. 5; — fig. 2 capitis ^
faciem superiorem; — fig. 3, a latere sinistro; — fig. 4 a

fronte; — fig. 5 a latere sinistro omissa antenna; — fig- 6
antennae secundariae apicem; — fig. 7 capitis ^ faciem infe-

riorem; — fig. 8 labrum a latere; — fig. 9 mandibulam; —
fig. 10 maxillam primam; — fig. 11 max. secundam; — fig.

12 pedem primum; — fig. 13 ped. medium; — fig. 14—16
spinas pedum; — fig. 17 caudam; — fig. 18 genitalia externa
mascula; — fig, 19 capitis $ faciem superiorem; — fig. 20
saccum ovorm ^.
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Broleas n. g.

Cyclopinae M. Edw. et Euchetae Phil affine. Annulis thoracis

quinqiie; anteunis primariis multiarticulalis ; secunclariis bira-

mibus/ pedibus natatoriis octo, bifidis, ramo externo 3-, in-

terno 2-articulato ,
pedibus qninti paris dissimiUbus, pluri-

articulatis, pedibus maxiilaribus tcrtiis longissimis apice falci-

feris; abdomiue in mare annuiis sex, in femina tiibus,

B. falcifer n. sp.

Tah. VI.

Descriptio. Corpus gracile, subcjliDdricnm.

— Cephalolliorax ex annalis quinqiie, cephalico

impressione transversa bipartilo, fronte declivi^

subtriangulari. — Antennce prinii paris in femina

(fig. 1) in ter se similes, longce, ex articalis 27

passim seliFeris, quorum basales 10 breviores; iu

mare (lig. 2) antenna dextra copulaLoria forma

diversa (fig. 3), ex articulis circ. 24, in tres par-

tes fere di visa: basalem (a), cajns arliculi circ»

15 inaequales, passim setigeri; raediam (b) incras-

satam, ex articulis quinis, quorum secundus et

tertius medio appendice pulvinata, hamata (fig.

4, a), quartus et quinlus appendice squamiformi

(b, c), striata, praediti; apicalem (fig. 3, c) ex

articulis quatuor, gracilibus, elongalis, primo ar-

cuato, picecedenli per gynglymum inserto, et squa-

ma, quali in iilo, armato, secundo elongato, recto,

in medio spinifero, ultimis minuLis setosis. —
— Antennae secundi paris (fig. 6, a, fig. 1) tri-

arliculatce, ultimo dilalato, setoso, fiabelliformi

,

primo postice ramum (palpum?) gerenLe gracili-

orem, ex articulis seligeris septem, quorum se-

cundus et ultimus elongati, primo breviore, me-
diis quatuor brevissimis. — Inter antennam pri-

niariam et secundariam utrinque foramen minu-
tum (fig. 6, b) rotundatum; annon organorum au-

ditus pars externa? — Labrum (fig. 6 c, fig. 8.

9 a, 10 a) magnum, träns versum arcubus sufFul-
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tum utrinque binis, piagisque pilosis ornaturn

syuinietricis, lamellis supra teclum pluribus, ut

videntur, inimobilibus ;
postice raedio irapressum

et papillaruin serie praeditum. — Maiidibulas (fig,

6 d, fig. 11) robustas, acie dentibus sex
,
superiore

remoto majore, addita inferne appeiidice aiinuta

,

spinosa; palpi (fig. 6 e.) validi birames, rarao

interiio bi-, externo tri-articulato. Mandibuloe,

quoad partem anteriorem inflexam in interstitio

positae (fig. 9 c.) profundo iiiter labrum superius

et ioferius (?), cujus locum occupare videntur

processus bini conici (fig. 6 f, fig. 9 b, 10 b, 12)

antrorsum vergentes, apice obtusi et externe pa-

pilla aucti, intus seriebus pilorum pluribus or-

nati, suprema scopacea, antice ad basin stylo

brevi armati. — Pedura maxillarium paria tria

inter se valde dissimilia. Pes maxillaris primus

(fig. 6 g, fig. 13) articulo constitutus basali magno,

laminaceo, rotundato, postice setis rectis longissi-

mis marginato, cui insidet, interne, lobus ovatus,

paullum inflatus, pilis obsitus, margine spinis va-

lidis brevibus curvis armatus; antice lobus minu-
tus trispinosus, extus vero articulus secundus bre-

vis cylindricus, lobo antice acutus illi simili, bi-

spinoso-> et in ramos duos abiens setosos, supe-

riorem bi-, inferiorem uni-articulatum. — Pes

maxillaris secundus (fig. 6 h, fig. 14), validuscy-

lindraceus, antrorsum curvatus, e pedunculo ba-

sali robusto, in quatuor articulos subdivisus, quo-

rum quisque spinis tribus armatus, et articulis

apicalibus quatuor spinigeris, primo magno, se-

quentibus minutis. — Pes maxillaris tertius (fig.

6 i) longissimus, antennam non multum ee-

dens, articulis quinque compositus, primo elon-

gato, cylindrico , pedem pr^ecedentem crassitie

aequante, longitudine superante, antrorsum le vi-
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ler ciirvato, anlice breviler spinoso; secimdo ion-

giore, uLriiiqiie attenuato, inflexo, medio longe

spinigero; terlio brevissimo bispinoso; quarto brevi,

clavato, Irispinoso; quiiUo brevi, in digitos tres

falcatos longissimos intus dense peclinalos pro-

ducto. — Annuli thoracici quatuor, sensim de-

cresceiites, quorum tres prinii invicem siraiies ^

pediferi, qnartus ulrinque cornutus, et, praeter

pedum par quartum, appendices gerens copulge

inservienles (fig. 2). Pedes oranes similes (fig. 6,

k), primi minores, quarli longissimi ; ariiculo con-

stituti basali, angulo interno spinigero, et secuiido

brevi, extus emarginato, quem sequunlur rami

duo setosi, externas subbrevior tri — , internus

biarliculatus. — Appendices copulatoriae, in fe-

mina (fig. 15) similes et sequales, pede ullimo

breviores, ex articulo basali rainuto, cui inse-

runtur rami duo leretes, inferior brevior uniarti-

culatus, apice bispinosiis, superior robustus, iongior,

apice ariiculo auctus minuto, Irispinoso. In raare

(fig. 16) appendices invicem diversas, forma et mag-
nitudine. Dextra Iongior, articulis constitula qua-

tuor, validis, basali minuto, secundo pauilo raa-

jore, crasso, apice interne spina aucto, tertio gra-

ciliore, breviusculo, quarto praecedentes simul fere

oequanle, curvato, apice spina longa arcuata et

mucrone minuto laterali. Appendix sinistra bre-

vior articulos habet primos duos fere eosdem ,

lertium vero et quartum connatos, inferius pul-

vinatos, apice spina interna rainore armatos et

externa majore incurva, oblique pectinata. — Ab-
domen in mare (fig. 2) annulis formatum sex,

gracilibus, primo brevissimo, secundo dilatato,

ulrinque producto, tertio — qvinto cylindra-

ceis, hoc longiore, sexlo bifido laminisque aucto

binis, spinis armatis quinque incurvis, ciliatis,
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addito superne cirro gracillimo. In femina (fig.

1) abdornen crassius aunulos habeL tres, primum
niinutum, secundum loiigum utriiique in proces-

suin cornutum effbrmatum, cui affisus est saccus

ovorum subreniformis supra concavus; tertiiim

elongatum, sensim dilatatum, bifidum, larainis ut

in mare auctum. — Long. 4 millim.

Habitat cum prioribus.

Tab. VI, fig. 1, Broteam falciferum n. reprsesentat 5» a dorso
visarn; — fig. 2 ^ a latere visum; — fig. 3—5 antennara dex-
tram maris; — fig-6 animalis supinati partes anteriores, pres-

sione aliquantum expansas; — fig. 7 antennam secundariam;
— fig. 8 labrura; — fig. 9, 10 labrum superius et inferius a

latere visa; — fig. 11 mandibulie partem anteriorem; — fig.

12 conum labri inferioris; — fig. 13 pedem maxillarem pri-

mum;— fig. 14 ped. max. secundum;— fig. 15 pedes 5ti paris

9; — tig. 16 eosdem ^.





Ornitliologiska iakttagelser im«ler eii

reisa i Ime^ Pite oelt liiile T^app-
markei'^ sommareit 1§45;

af

C. G. LÖ\\ENHJELM.

Till Akademien inlemnad den 11 Mars 1846.

öå Akademien redan emoUagit några likartade

anteckningar af min hand från en äldre Lappv^^k

resa, verkställd sommaren 1843, anser jag mig
kunna hembjuda äfven dessa iakttagelser från en

sednare och mera vidsträckt resa åt, till en del,

samma trakter, företagen i sällskap med Professor

P. F. Wahlberg och Mag. N. J. Anderson, h vilka

äfven deltogo i den förra resan.

Innan jag går till det egentliga föremålet för

dessa meddelanden, må kastas en hastig blick på
resans gång och omfattning.

Ifrån Ume stad, sotn vi lemnade den 2 J uni

,

togs vägen åt Lycksele Lappmarks socken, i hvars

kyrkby det första längre uppehållet skedde efter

13 mils färd utmed Ume- och Vindel-elfvarna.

Naturen saknade ännu karakter af Lappmark; fast-

mera liknade denna trakt det nyligen lemnade
Vesterbotten. Den 10 Juni fortsattes resan åter

på och utmed Ume-elf, samt sedan på Juckt-ån,
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b varefter vägen togs öfver land till Vindel-elfven,

som, eluiru med många afbrotl, befors till Sorsele,

i b vars jjrestgård vi inträffade den 15 Juni. Här
visar sig landet såsom lappskt. Vid den majestä-

liska floden se vi ett ocb annat mindre fjell, ocb

i skogarna böres Ripluppens muntra, skrattlika

läte.

Resan, som bitintills till det mesta gått mot
nordvest, ställdes nu nästan i norr. Från Sorsele

anlände vi, efter 4 mils vandring ocb efter rodd

på den slura, bolrauppfjdlda Udjaur, den 18 Juni

till det genom P. LtEstadius så bekante Arjeploug,

i bvars gästfria prestgård vi emottogos.

Härilrån företogs en utfart den 23 Juni länijs

efter Horn-a van, till dess öfre ända, der fjellet

Peliekajsi (öronfjellel) bestegs ocb undersöktes,

bvarjemte excursionen förlängdes till Adolfströms

f. d. silfverbytla vid Lais-elf. Vårt tåg gick nä-

stan bela tiden inom björkregionen, uti b vilken

Sylvia svecica, Fringilla montifringilla ocb Fr.

linaria samt Lagopus subalpina förekommo till

större mängd, än jag på något annat ställe sett.

Återvändande från denna särdeles likbaltiga färd,

inträffade vi åter i At jeploug den 1 Jnli; men
lemnade åter detta ställe den 3, då kosan ställ-

des rakt i norr. Genom skogar, öfver fjell ocb

sjöar tillryggalade vi 13 mil ocb ankommo till

Quickjock den 8 Juli. Bland de nästan dagliga

fjellexcursionerna , som bär företogos, förtjenar

den till Alkavare från den 24 till 29 Juli att

nämnas såsom särdeles inbringande, eburu den

under bela sommaren förberrskande ogynsamma
väderleken ej eller under denna färd förnekade

sig; mängden af de erbållna foglarna, så svåra

att förvara ocb konservera under ett vistande på
fjellen, tvang mig att återvända till Qvickjock

förr, än jag hade ämnat.
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I Qvickjocks prestgård haile jag nöjet qvar-

stanna till den 13 Aug., då vi återvände till Ar-

jeploug,-som vi lemnade den 19 Au^;. och togo

vägen Öfver Arvidsjaur till Skellefte, der vi efter

denna långa vandring inträffade den 1 Sept.

Förteckning på de Fo^elarler , som häckande
förekomma i Ume och Pite Lappmarker^
samt Jockmocks och Qvickjocks socknar

af Lule Lappmark *).

1. Falco gyrfalco: en bona fälldes vid fjellet Pe-

liekajsin i Pite Lappmark den 25 Juni.

2. — peregrinus: sällsynt; vid fjellen. (Jemf.

Vet. Akad. Handl. för 18*3, p. 387).

3. — suhhuteo: sällsj^nt. (Jemf. Vet. Ak. Handl.

1843, p. 388).

4. — lithofalco: allmän i grannskapet af fjellen.

5. — tinnunculus: här och der; vid Lycksele

och Al jeplougs kyrkobyar samt på fjellen

vid sjöarna Tjeggelvas och Wihrijaur.

6. — palumbarius : här och der i barrlrädsre-

gionen ••'•'").

7. — fulvus: bär och der i hela barrskogs-

regionen.

8. — albicilla: ett exemplar sågs vid Horn-
avan den 30 Juni.

9. — haliaetus: allmän; äfven sedd vid Wihri-
jaur den 29 Juli af Mag. Anderson.

*) Om de med bokstäfver utmärkta fogelarter före-

komma några anmärkningar längre fram.
**) Regionernas indelning är tagen efter Nilssons fauna,

2 Del., pag. 104.
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10. Falco huteo: sällsynt; ehuru förekominande i

hela VesterboLten
,
öfverstiger denna art

knappt Lappmarksgränsen.

11. — lagopus: allmän, så väl i skogsregionen,

som ock långt inåt fjellen, t. ex. A!ka-

vare d. 27 Juli.

12. Strix nyctea: alhiiän på fjellen vissa år, nem-
ligen då fjell mössen anställa sina tåg;

deremellan sällsynt.

13. — nisoria: allmän i skogsregionen; upp-

stiger äfven i björkregionen på ijellen

14. huho: här och der i barrskogsregionen.

15. — brachyotus: sällsynt; på fjellen har jag

dock sett denna ait.

16. — lapponica: i synnerhet under Lemmelår,

annars sparsam. Från trakten af Jock-

mock har jag fått exempl. både 1843

och 1845.

17. — liturata: här och der i den nedre skogs-

regionen.

18. — Tengmalmi: här och der ända till fjellen.

19. Cuculus canorus: allmän i hela skogsregionen;

förekommer äfven på fjellen. (Se iNilss.

Fauna 1, pag. 114).

20. Picus martius: här och der i den nedre barr-

skogsregionen.

21. — major: här och der i barrskogsregionen.

22. — leuconotus: sällsynt; sågs en gång under

resan 1843 i Augusti, vid Randijaur i

Jockmocks Lappmark.
23. — minor: här och der i hela barrskoijs-

regionen; hade nyss kläckt d. 30 Juni

vid fjellet Issjak vid Horn-Avan.
24. — tridactylus: Lapplandsskogarnas allmän-

naste Hackspett; går äfven upp på si-

dorna af fjellen, så långt barrskog växer.

25.
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25. Corvus corax: här och der; i större antal på
fjelleiK

26. — cornix: här och der i barrskogsregionen;

sparsam vid Qvickjock, allmän vid

Sorseie,

27* —- fica: (a) i nedre barrskogsregionen; säll-

syntare än föregående art,

28. Garrulus infaustus: allmän i hela den uppgifna

traktens skogsregion, går på fjellens si-

dor upp i björkregionen; hade flygga

ungar den 11 Juni i Lycksele Lappmark.
29. — ^lan^^arms; sporadiskt l'örekommande;"om

hösten vid Lycksele-Ouickjock." ("Inom
polcirkeln fnines hon icke.'* Se Nilss.

Fauna I, pag. 187).

30. Caprimulgus europceus: sällsynt. I trakten af

Sorseie omtalades för Prof. Wahi.berg
en fågel, som efter beskrifningen ej

kunde vara annan än denna.

31. Cypselus apus: alhnän; synes äfven på fjellen.

32. Hkundo rustica: allmän i hela skogsregionen.

Denna art var den enda i sitt slägte,

som förekom vid Adolfström d. 27 Juni.

33. — urbica: ännu allmännare än föregående,

I mängd häckande så väl vid husen

och kyrkorna, som ock i fjelibranter.

34. — riparia: här och der; på vissa ställen

talrik; Lycksele-Quickjock.

35. Muscicapa grisola: här och der; Lycksele, Horn-
Afvan, Quickjock.

36. — atricapilla: här och der till foten af fjellen;

Lycksele, Peliekaisins fot vid Horn-Af-

van, Quickjock.

37. Lanius excubitor: här och der i skogarna när-

mare fjellen; mellan Horn-Afvan och

Tjeggelvas, vid Quickjock m. fl. st.

K. y. Akad. ilandl. i845. 38,
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38. Turdus viscimrus: vid Lycksele den 4 Juni.

(Jemf. Vet. Acad. Handl. 1843).

39. — pilaris: allmän i synnerhet på fjellen i

björkregionen; äfven vid Wihrijanr (Mag.

Anderson).

40. — miisicus: (b) på åtskilliga ställen, t. o.

m. på fjellens sidor, dock sparsamt.

41. — iliacus: allmän, så högt barrskog växer.

42. — torquatus: (c) ej sällsynt i grannskap af

fjellen, på h vilka han äfven finnes till

egentliga kölen, och stundom heirskande

i trakter belägna ofvan all vegetation.

43. — merula: (d) högst sparsamt.

44. Cindus aquaticus: i skogsregionen i grannskap

af fjellen. Uppgifves vara i Lappmar-
ken synlig både vinter och sommar.

5. Motacilla alba: allmän, ända till fjellen , så långt

åkerbruk drifves och svenskar bosatt sig.

46. — flava; var: capite maris nigricante: all-

männare än föregående art , går den må-
hända något längre upp.

47. Anthus pratensis : allmän på alla fjellplalåer

,

går upp i öfversta videregionen och stun-

dom högre.

48. — arhoreus: här och der i skogsregionen;

Lycksele, Qvickjock,

.49. Saxicola oenanthe: allmän långt in på fjellen,

förekommer äfven i hela barrskogsre-

gionen.

50. — rubetra: (e) sparsamt; vid Quickjock träf-

fades äfven ett par på denna resa.

51. Sylvia hortensis: sparsamt; på båda resorna en-

dast hörd vid futen af fjellen i der be-

*) Denna art hade, likasom IMotacillae, börjat alimänt

flytta den 20 Ang.
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iägna yppigt bevuxna dalar t. ex. vid A-

dolfslröm, Quickjock och Horn-Afvaii vid

Peliekaisin.

52. Sylvia svecica: allmän i grannskapet af fjellen

och på deras sidor i mängd, i björk- och

videreo^ionen; går långt in bland fjellen

t. ex. Tuokin vid Wihrijaur (Anderson).

53. — phoenicurus: allmän i hela barrskogsre-

gionen, ända upp på sidorna af fjellenc

54. — trochilus: allmän; går på fjellen upp i

björkr<gionen.

55. Accentor modularis: sparsamt; Quickjocksfjellen

i skogsregionen.

56. Parus major: sparsamt; synes mera tillhöra

det lägie skogslandet såsom Jockmock,

Arvidsjaur o. s. v.

57. — Sibiriens: allmän i hela skogsregionen från

gränsen af Lycksele Lappmark till fjel-

len, på h vilka han förekommer upp i

björkregionen. På hösten såg jag denna

art följa oss ända till Stafva träsk i

Skellefte Socken.

58. — palustris: ehuru sparsamt, förekommer
denna art dock vid Quickjock och åt-

skilliga andra ställen. Synes aftaga allt-

som föreg. i mängd tilltager mot norden.

59. Regulus cristatus: sparsamt. (Jemf. Vet. Acad.

Handl. 1843, p. 395).

60. Alauda arvensis:
{f)

om våren sporadiskt före-

kommande vid Quickjock och Lycksele.

Flera par hördes och sågos häckande vid

Badstuträsk i Stensele Socken (65° n. b.).

61. — a/pes^m; Quickjock, sällsynt. (Jemf. Vet.

Acad. Handl. 1843, pag. 395).

62. Eniheriza citrinella: allmän; Lycksek, Adolf-

ström, Quickjock m. fl. st.
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63. Emheriza hortulana: allmän, som föregående.

64. — schoeniclus: allmän, i synneihet närmare
fjellen och på deras sidor i björk- och

vide-regionen.

65. — nivalis: allmän på alla fjell inom snö-

regionen , alllid högre upp än följande art.

66. — lapponica: [q) talrikt i videregionen på
de lägre och jemna fjellen^ belägna på
afstånd från den högre fjelltrakten , på
denna i ringa antal. I skogsregionen

förekommer hon ej om sommaren.
67. Fringilla domestica: här och der vid gårdarna;

Lycksele, Sorsele, Arjep!oug, Tjomotis,

m. fl. st. Yid foten af fjellen har jag

ej sett denna ai t

68. — coelehs: sparsamt, dock ända till fjellen.

69. — moniifringilla: allmän; på fjellens sidor

upp i björkregionen.

70. — linaria: allmän; bland fjellen går hon

långt in, och förekommer upp bland

öfversta videt.

71. — spinns: sparsamt i skogsregionen; Lyck-

sele, Sorsele, Quickjock.

72. Pyrrhula vulgaris: sparsamt i barrskogsregio-

nen, äfven vid Quickjock.

73. Loxia curvirostra: allmän i hela skogsregionen

— Lycksele, Adolfström^ Quickjock.

[Columba: se anm. (^)].

74. Tetrao honasia: sparsamt; till foten af fjellen

vid Quickjock äro faniilier anträffade.

75. — iirogallus: i hela skogsregionen om som-

maren temligen allmän, om vintern stun-

dom i stor mängd (''Fly tt-ljäder"). Går

*] Fringilla montana och F. flavirostris har jag ej ob-

serverat i Lappland.
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på fjellen så långt upp, som tallen bil-

dar skog *).

76. Tetrao tetrix: sällsynt i Lappmarkens högre de-

lar, mot Vesterbotten temligen allmän.

Finnes ej utmed Lule elf längre än till

Jockmock.

77. Lagopus suhalpina: (A) allmän i synnerhet i

grannskap af fjellen, samt på dessa i

största mängd i björkregionen. — Finnes

vid Wihiijaur (Anderson).

78. — alpina: (i) på fjellen i vide- och snÖ- re-

gionerna.

79. Charadrius hiaticula: sedd några gånger vid

sjöarna i ban skogsregionen ; talrik här

och der på fjellen vid sjöar och bäckar

samt vid kanterna af de eviga snöfläc-

karna; åtminstone ända till Kölen.

80. — inorinellus: här och der på höga, jemna

fjellhedar; stundom i skock hÖgt i snö-

regionen. Skocken utgjordes af endast

gamla foglar, mest honor.

81. — apricarius: i stor mängd på alla fjell i

hela vide-regionen.

82. — helveticus: häckar troligen, ehuru spar-

samt, långt inpå fjellen i trakterna af

Alkavare och Sulitjelma.

83. Grus cinerea: kläcker på flere myror i Lyck-

sele och Arvidsjaurs socknar; går ock

norr om Lule elf.

84. Numentus phoeopus: finnes, fast i ringa antal,

*) F]nligt egen erfarenhet och de uppgifter, som kun-
nat insamlas, går Tjädern mot norr och mot fjellen

längre än Orren.

"Tjädern är allmän vid Enare träsk och Orren
kläcker nordligast vid Kittilä." (67^ 30' n. br.). Malm
i Kröjers Tidskrift 1 Bind 2 Haefte.
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både i skogsregionens kärr och å fjell-

rayror, som äro mindre högt pjelägna.

85. Tringa Temminckii: här och der på de hö;;: re

fjellens gräsbevuxna platåer bland det

låga videt vid sjöar och bäckar.

86. Totanus hypoleucos: mycket allmän till foten af

fjellen.

87. — calidris: på samma ställen som Tringa

Temminckii, allt talrikare ju mera man
närmar sisr kolen — således lånot öfvero o
björkregionen. Under 1843 års rcsa

syntes ingen individ af denna art.

88. — glareola: allmän ända till fjellen.

89. — glotfis: (k) här och der i hela skogsre-

gionen; men i synnerhet på myrorna
vid fjellens fot.

90. Scolopax gallinago: på myrorna ända upp i

videregionen.

91. — gallinula: ganska sparsamt sedd endast

på myror i grannskap af och på l^ellen

i videregionen.

92. Phalaropus kyperboreus: skall finnas, ehuru jas

ej sett något hackande par. Fälles vår

och höst.
'

(Se Vet. Akad. Handl. 1833.)

93. Sterna hirundo: flera par sågos på Udjaur den

18 Juni.

94. Lams canus: (/) har synts, ehuru sparsamt,

på flera af de stora sjöarna ; på de högre

fjellen observerades flera par.

95. Lestris Bufjonii: (in) på de högre fjell hedaina

vissa år i stor mängd; t. ex. 1845. Aret

förut lanns den också, ehuru ej isådan

mängd; men 1843 såg jag ingen.

95. Cygnus musicus: på mvrorna i skog-^trak-

ten; i större antal längre mot norr.

97. ÄJiser segetu??i: (o) p'd Siunma ställen som Cygnus.
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98. Anser alhifrons: (p) i stor mängd i vissa sjöar

närmast kölen.

99. Anas clypeata:
(q)

sällsynt häckande vidQvick-

jock.

100. •— boschas: här och der vid skogssjöar.

101. — acuta: (?-) här och der, ej sällsynt.

102. — penelope: allmän ända till fjellen.

103. — crecca: allmän till fjellens fot.

104. Fuligula cristata: (s) allmän till fjellen.

105. — marila: (s) i vattendragen närmare fjellen.

106. — fusca: (s) allmänt herrskande till fjellen.

107. — nigra (s) ännu allmännare än föiegäende.

108. — clangula: mj^cket allmän till fjellen.

109. „ glacialis: (t) vid fjellen , men isynnerhet

på dessa i högt belägna sjöar.

110. Mergus mei^ganser: allmän vid de större vat-

tendragen i skogsregionen.

111. — serrator: ännu allmännare, går upp i

björkregionen på fjellen.

112. Colymhus arcticus (u) allmän på de sLörre vat-

tendragen — går äfven högt upp bland

fjellen såsom vid Alkajaur och Wihri-
jaui'.

113. — septentrionalis: allmän — lika med före-

gående.

Anmärkningar vid några af de förut uppräknade

Fågelarter , och tillägg af några i förut nämnde
trakter sporadiskt förekommande species,

Caryocatactes guttatus. Det stora tåg af dessa fog-

lar, som hösten 1844 Öfversvämmade medlersta och södia
delarne af Skandina viska halfön, lär äfven hafva sträckt

sig öfver dess nordligaste. Vid Lycksele kyrka påträffade

jag fjädrar efter en individ. I Sorsele och i Qvickjock
visades mig uppstoppade nölkråkor, som der i trakten
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blifvit fällda i Oktober 1844. De hade ådragit sig upp-
märksamhet genom sin färgteckning och sin snålhet efter

kött.

Sturnus vul^aris observerades på denna resa i Ume
stad, der några par den 1 Juni hade på knutarna af

husen tillredt sina bon.

a) Coj^vus pica fanns vid Lycksele, var sällsynt vid Sor-
sele, sågs på förra resan i Jockmocks "kvrkostad";
men fanns hvarken i Qvickjock eller Arjeploug. På
sistnänmde ställe hade den dock varit sedd under vå-

ren detta år, och sades hafva förr funnits i mängd,
raen för trenne år sedan på en gång alldeles försvun-

nit. Under resan från Arjeploug öfvei" Arvidsjaur till

Skellefte sågs ej Skatan förr, än i den inom Pite

Lappmark sist belägna byn, Glommersträsk.
b) Turdus inusicus hördes på denna resa flera gånger

,

neraligen vid Lycksele den 6 Juni; vid Sibn)ilspoult

nära Udjaur den 17 Juni; vid foten af Pelieka isin vid

Horn-x\fvan den 28 Juni; i den yppigt bevuxna dalen

vid foten af Akkaspakte i trakten af Tjeggelvas sjun-

gande hela natten den 4 Juli samt vid Qvickjock på
holmarna den 8 Juli.

c) Turdus torcjualus har jag funnit häckande endast i

fjelltrakter; men der i de flesta större stenskrafvel

,

belägna så väl vid fjellens fot ner uti baiTträdsregin-

n<^n , som ofvanpå dessa bland den eviga snön, isyn-

nerhet der något vatten funnits i grannskapet.

Vid sjön Wihrijaur lärer den ock hafva förekom-

mit vid Mag» A>DF.RSONs besök derstädes den 29 Juli.

Såsom vanligt var denna fogel utomordentligt skygg,

ehuru den hade små ungar; deras räddningsmedel var

alltid, liksom ungarnas af stensqvättor och angpip-

lärkor, att ki vpa långt in mellan stenblocken.

r/) Turdus merula trodde jag mig knappt finna under 'så

nordlig breddgrad, dock hördes denna fogels herrliga

sång den 10 Jimi näia Katisafvan i Lycksele Lapp-
mark, och den 30 Jjini vid Horn-Afvans strand vid

foten af fjellet Östra Is<:jak.

t) Jag kan ej underlåta att nämna, huru angenämt för-

vånade vi flera gånger blefvo öfver vår vanliga Bu>k-

sqvätta (^Sax. rubetia), hvilkenssång i dessa trakter be-

stod af klarare, fylligare och långt vackrare tonej

,

än deras, som man ständigt om våren, ja I hela nät-

terna igenom, får höra i medlersta Sverige. Några
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exemplar måste fällas, för att ofvertyga mig, att det

verkligen var Saxicola rubelra som sjöng.

Sylvia abietina hördes sjungande på flera släiien

under resan från Ume stad till Lycksele Lappmark
den 2—3 Juni; samt den 29 Aug. i trakten af Skel-

lefte, der äfven Sylvia nihecula sågs.

/) Alauda arvensis höres tidigt om våren vid Lycksele;

men sades sedan föj-sviiina; ett denna vår vid Qvick-
jock fäldt exemplar visades niig. Det enda släile in-

om Lappmarken der jag sett denna fogel, är Badstu-
träsk, en by i Stensele Socken iiSb^ n. br.). Här hör-
des flera ex. öfver åkertegarna från höjden neddrilla

sin sköna sång den 12 Juoi.

g) Emberiza lapponica har jag funnit häckande endast

på f]ellen; förekom i mängd på Peliekaisin, der den
gick ända upp i öfversta videt; sedan fann jag den
talrikast vid vår öfveigång af fjellen Gajtsats och Skel-

davare, belägna mellan sjöarna Tjeggelvas och Saggat,

den 5 Juni. På de högre fjellen, såsom Walli och vid

Alkavare har jag endast sett den i ganska litet antal.

På förra resan såg jag två kullar på nämnde ställen,

och på denna bar jag blott sett en familj på Walli-
fjellet.

I motsats till Emberiza nivalis synes Lappsparf\en
företrädesvis älska att bebo jemna gräsrika fjellplaner,

hvilkas höjd knappt uppnår snögränsen, men hvars
sumpiga videregion är- så mycket vidsträcktare. På
dylika ställen kläckte han i sällskap af 4—7 par i

hvart och ett salictum, och ehuru fogeln hade ägg,
var den dock ganska skygg. Flera gånger har jag

sett honom med ryckvis fladdrande vingslag höja sig

högt i luften, derunder neddrillande sina klara och
fylliga toner. Ej en gång i öfversta delen af björk-

regionen har jag funnit denna art bosatt. (Se Nilssons

fauna).

Enligt de underrättelser, mig under resan blifvit

gifna, finnes ej Coliimba Falumbus och ännu mindre
Col. Ocnas hvaiken i Westerbotten eller Ume Lapp-
mark. Columba turtur är fälld vid Qvickjock (se

1843 års resa) och sedermera sedd äfven alla följande

årens höstar, enl. underrättelser af Pastor Björkman.

h) La^opus subalpina tyckes i Augusti, då ungaina blif-

vit flygga, draga sig från skogen upp i videregio«
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nen*). Härtill slutar jag deraf, att, då på Walli-
fjellet vid Qvickjock jagt med rapphönshiind anställ-

des i fyra dagar efter hvarandra, och då äfven 20 st.

fälldes hvaije dag, någon minskning bland i'iporna ej

förmärktes, ehuru detta år ej ansågs vara rikt på ri-

por, och ehuru jagten alltid anställdes på samma trakt

af fjellet, ne-niligen i ett revier, som var omkring |
mil långt och några bösshåli bredt. Stora nya kullar

funnos alltid på samma ställen, der jagten dagen förut

gått fram. Invånarna i dessa trakter tro, att de så

besvärande mys^gorna och knotten föranleda denna
flyttning uppåt Ijellet.

De unga riporna trycka sig val för stående hund,
ej så de gamla, som dock "hålla hårdare" ju mera
försigkomna ungarna äro. (Jemf. Jägarf. Tidskr. 1833,
pag. 647.)

i) La^opus alpina förekom i år högst sparsamt. Endast
en ensam hanne och en hona med kull sågos på sam-
ma ställen, der 1843 10 st. under gåendet upp-
skrämdes.

Båda riparterna hade kläckt omkj-ing 8 dagar tidi-

gare i är än 1843.

k) Totanus ^lottis **). Hennes 4 päron formiga ägg äro

gulaktigt hvita, tätt öfverströdda med rödbruna fläc-

kar och punkter.

Scolapax ruslicola sågs i Westerbotten . nära Lapp-
marksgränsen på vägen mellan Ume stad och Lyck-
sele sträckande utefter skogshöjderna den 3 Juni i

solnedgången.

/) Den 12 Aug. fälldes den ena af ett ^2iV Larus fuscus^

som uppehöllo sig å Saggatjaur vid Qvickjock. Både
denna art och Larus canus lära om våren och i syn-

nerhet vid de under denna tid och i dessa trakter så

vanliga vestanstormarna, dels parvis, dels i större floc-

kar förekomma å de stora sjöarna i Lappmarkerna.
(I Vet. Akad. Handl. 1843, pag. 403, har jag be-

gått ett misstag uti att kalla Lestris för Skaoli, hvil-

ket lappska namn tillhör måsarna).

m) Lestris Biiffonii (Boje), Lestris Cephus (Bruenn;
Keyserl. et Blasius). Denna fogel, som af både Lap-
par och i Lappmarken boende Svenskar är väl be-

*) Jemf. NrLss. fauna.
**) Jemf. Malms "Ornith, bidrag", i Kröjers tidskrift, 1 Bind,

. 2 Haefte.
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kant under namn af Skaiti och som, enligt deras upp-
gift, alla år förekommer på hedar och myror i grann-
skap af större eller mindre vattendrag på högfjällen,

söktes af mig redan under förra resan, ehuru då för-

gäfves; men mina ifriga önskningar i afseende härpå
gingo denna gång bättre i fullbordan, och jag fick

många gånger tillfälle att studera denna interessanta

fogels lefnadssätt.

På den inom snöregionen belägna vidsträckta heden

på fjellet Peliekaisin anträffades det första exemplaret,

som, utan att visa någon skygghet och liggande på
släta marken, fälldes. Denne, som var en hanne, var,

såsom det tycktes, alldeles ensam. Sedermera såg jag

ingen "Skaiti förr, än då jag på resan till Alkavare den
25 Juli hade framträngt omkring 6 mil inpå fjellen

och kommit till fjelldalen Wassja; då trätFades åter

några par, som der flögo omkring. Allt efter som
vårt tåg vidare framskred mot kölen, allt talrikare

förekommo dessa foglar, som vid Alkavare syntes i

största antal. Under framtågandet öfver sumpiga fjell-

planer vid bäckar, sjöar och myror lika väl som på
torra steniga fjellkullar, ja! på sidan af fjellspctsarna

uppe bland eviga snön förekom denna fogel parvis

kringflygande och noga bespejande hvarje ovanligt

föiemål, i händei'>e några af de många kamraterna
skulle ha kunnat lemnat något, som kunde tjena att

tillfredsställa denna fogels stora glupskhet och rofgi-

righet. Oupphörligen såg man dessa lätta luftseglare

med sin hoppande flygt klyfva rymden och göra de

vackraste och ledigaste kastningar eller vändningar,

för att antingen slå ned på sitt utsedda byte, eller

förfölja och undvika sina kamrater. Härunder och
under det de förföljde oss, af ömhet för sin afföda,

läto de ständigt, hvilken tid på dygnet som helst, höra

sitt sträfva, ilskna skrik i-i-i-ahj, je-åh — je-åh —
jt-ah! och nalkades oss så nära under flygten, att vi

kunde kasta stenar och käppar på dem, och jag kunde
nedskjuta dem med finaste sparfhagel. Ungarne gömde
si^? så väl, att ej mer än en sågs.

De skjutna Skaiti voro mycket feta och deras ma-
gars contenta bestodo i bär af Empetrum nigrum, en

stor art Harkrank (Tipula speculum), ostyckadt slu-

kade fjellmöss, fogelägg och skalinsekter såsom Nebriae.

Ehuru måsar fu nnos, såg jag ingen Lestris anfalla nå-

gon sådan; men väl såg jag en Skaiti nedslå och straxt
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uppkomma häftigt förföljd af en Fjelhiphona, som

bortjagade fredsstöraren och frälste sina många små
ungar.

Ingen af de Skaiti, som jag såg och sköt, var till

färgen lik de Lestris parasitica, hvaraf jag sett och

eger mänga exemplar. De förra hafva nedra kropps-

delaine hvita, de sednare gråbruna. Flera gånger sköt

jag hannen med sin hona, hvilka voro till färgen

hvarandra fullkomligen lika*). De förlängda med-
iersta stjertpennorna äro stundom 13 tum långa och

räcka 7— 9 tnm utöfver de öfriga stjertpennorna. (På

den vanliga Lestris parasitica är hela stjeitens längd

8 tum och de medltrsta pennorna blott 3 tum längre

än de andra). Tarsens färg är på L. BufFonii blygrå

med der och hvar svarta fläckar; simhuden svart.

Dessa fjell-labbars utseende öfverensslämmer allde-

les med diagnosen i Keys. och Blasius, ''Die Wirbel-
thieie Euiopas/' pag. 240, på L. Cephus, utom der-

uti, att fötterna der sägas vara gula.

n) Cygnus musicus kläcker i alla de tre angifna Lapp-
markerna och tillhör ej så mycket fjellen, som fast

mera den skogiga med myror och träsk uppfyllda

delen. ''Vid f jellvatten" **) har jag aldrig sett den, ej

heller fått någon sådan underiättelse, men väl kläcker

och ruggar denna fogcl i "stora ödemarker" på "långt

-fi ån menniskors boningar" belägna kärr och sjöar we-

danfbre fjellen i det vidsträckta skogslandet af Lapp-
land. I ett bo i trakten af Badstuträsk funnos den

13 Juni 8 st. ägg.

Anser cinereus fälles någon gång, fast sällan, om
våren, i sällskap med följande art.

o) Anser segetum har jag ti älfat luider hela i esan från

Stötlingsfjellet till Luie eif, och förekommer hon på
de flesta större myror, som ligga något aflägse i de

stora ödsliga skogarna; men i stor inängd lär hon

först föiekomma norr om Lule elf på de stora mils-

långa myrorna i Gellivare Socken till ex. Stora Mud-
dus. I de trakter jag besökt, går hon aldiig upp på
egentliga fjell och tyckes dela samma vistelseorter, som
Cygnns nuisicus. I Lule stad såg Prof. Wahlberg un-
der förra resan en tam sädgås, som gick på torget

och betade med vanliga gäss.

P)
*) Jemf. Nilssons fauna.

Jemf. Nilssons fauna.
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p) j4nser albifrons *) förekommer om sommaren endast

på högfjellen på myror, hedar och gräsbrinkar, så be-

lägna, att hon kan vid öfverkommande fara i hast

kasta sig i vattnet och genom simmande eller dykande
(under fällningstiden) undkomma sina fiender. I stora

flockar uppehålla de sig på Wihrijaur vid Sirkasbukt,

Staddajaur, Kasakjaur, som af gässens Lappska namn
kasak erhållit sin benämning. Här i de stora för men-
niskor nästan ogenomträngliga videskogarna, gömma
de sig och fälla sina vingpennor i slutet af Juli; den
vecka, då detta pågår sotn bäst, kallas af Lapparna
äfven kasak^ emedan då är tid att med hundar jaga

dem. Härvid bilas de antingen af hunden eller ut-

drifvas ur vid€t och ihjälsiås af Lappen, som tagit

position i förväg vid sjön, viss om, att gässen skola

söka sin räddning i vattnet. Härundei lära de springa

ganska fort. Att på en jagt döda ett dussin, räknas

ej för stort

Ingen Anser leucopsisj ingen gås med svarla folter

kan man påminna sig någonsin blifvit skjuten vid

Qvickjock eller på alla de många ställen der jag an-

ställt efterfrågningar; deremot beskrifvas de båda of-

van anförda arterna väl,

<j) Anas clfpeaia. I Qvickjock visades mig fötter och
cranium af en denna vår der fälld A. clypeata $,
hvars hanne äfven beskrefs ganska noga. Föregående
året hade man ofta sett detta eller ett dylikt par,

som invid stället haft ungar. (Jemf Jägarf Tidskrift

1832, pag. 293), Ehuru i ringa antal ^ häckar dock
denna art inom polcirkeln.

r) Anas acuta. Bland denna fogels födoämnen ingå ock
bären af Vaccinium myrtillus, Yid Arvidsjaur sköt

jag den 10 Aiig. en ö^, som i sällskap med flera an-
dra kamrater skrämdes upp ur skogen, der de troli-

gen varit för att proviantera; ty den fällde hade hela

oesophagus fylld med blåbär.

s) Fuli^ula cristata, marila^ fusca och ni^ra (i Qvick-
jocks-trakten kallade: Småvigg, Storvigg, Storsvärta

och Lillsvärta) äro gemensamma för de tre Lappmar-
kerna. Af dessa var Ful. marila minst allmän. Ful.

fusca såg jag äfven på fjellsjöar belägna inom björk-

*) Ett tryckfel i Vet. Akad. Handl. 1843, pag. 404, rättas här-
med ; orden leucopsis och albifrons böra byta plats,

K. V. Akad. Handl. i845, - 39
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regionen, och den påstods der både kläcka och rugga;

annars förekom den i större mängd på sjöarna i skogs-

landet.

t) Fuligula glacialis har jag ej sett annat än i grann-
skapet af egentliga fjellen och långt inpå dessa i små
sjöar och kärr i videregionen i grannskapet af kö-
len. En stor flock sågs på Alkajanr — och nykläckta

ungar sågos i grannskapet den 26 Juli.

Phalacrocorax Carbo lärer denna vår till ett antal

af 5 st. varit synlig vid Arjeplougs prestgård, och

dylika foglar lära observeras här och der inom Lapp-
land om vårarna.

u) Colymhus arcticus sågs vid Päuraure i Lule Lapp-
mark simmande med sina två ungar sittande på mo-
drens rygg, och då Lommen blef skrämd och dykte,

medföljde också de små under vattnet, qvarsiltande på
sin trygga plats.

Man kan tänka sig, hvilken mängd af flyttande sjö-

foglar om våren finnes i fjellens grannskap, då en man
kan vid islossningen med sin lodbössa nedlägga 170 st.

gäss, svanor, änder. Detta hände i våras vid Adolfström
och man besinne, att hvarje skott ej dödar mera än högst

Ivenne stycken.
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KILS GABRIEL SEFSTRÖM.

PROFESSOR, F. D. FÖRESTÅNDARE FÖR FAHLU BERGSSKOLA

R, AF K. N. O.

Nils Gabriel Sefström föddes den 2 Juni 1787
nli Ilsbo socken af Norra Helsiiigland. Hans fa-

der Jacob Gabriel Sefström, då komminister i

Rogsta och Ilsbo, sedermera i JNorrbo och Bjiir-

åker, härstammade från trakten af Upsala; mo-
dren Anna Broman var af en prestslägt, som länge

haft sitt hem i Rogsta och Ilsbo.

Efter att hafva åtnjutit den första undervis-

ningen i sina föräldrars hus, intogs Sefström vid

12 års ålder i Hudiksvalls trivialskola. Sedan han

genomgått densamma, blef han i Oktober månad
1804 lärjunge vid Hernösands gymnasium. Utom
de vanliga studierna njöt han under denna tid

äfven särskilt undervisning i matematik. I Juni

1807 blef SefstPcÖm student vid universitetet i

Upsala. De nästföl jande Ivenne åren tillbragte

han dels hemma, biträdande sin fader vid prester-

liga göromål, dels i Hudiksvall, sysselsatt med
barnundervisning.

Under denna sistnämda vistelse fick den

unge Sefström den riktning och håg för studier,

som blef afgörande för hela hans lefnad. Af sin
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fader ämnad att blifva prest, hade lian likväl

till dennes missnöje städse visat föga båg för

detta kall, och då han i Hudiksvall fick tillgång

till böcker i fysik och kemi, uppgick för honom
på en gång ett ljus öfver hans egentliga kallelse.

Han lemnade snart allt annat för att med ifver

öfverlerana sig åt dessa studier, och begaf sig om
våren 1809 till Stockholm, der han kom i åt-

njutande afBERZELU undervisning i theoretisk och

praktisk kemi. För att i sina knappa omstän-

digheter kunna uppehålla sig i h ufvudstaden, må-
ste han först biträda en äldre landsman vid en

af denne inrättad privatskola, och sedan 1| år

bestrida en lärare-befattning i ett enskilt hus.

Emellertid hade han under sina öfningar på Ca-

rolinska Mediko- kirurgiska institutet allt mer
väckt sin lärares, d. v. Kemie Professorn Ber-

ZELii uppmärksamhet, och slutligen förvärfvat sig

hans välvilja till den grad, att Berzeltus om vå-

ren 1811 tog Sefström till sig, och icke allenast

underviste, utan äfven underhöll honom, samt

sedermera försträckte honom en del af kostna-

derna för genomgåendet af hans akademiska kurs.

I November 1810 undergick Sefströai Me-
dico-filosofiska examen, i Juni 1812 Medicine

kandidat-examen, i April 1813 Medicine licen-

tiat-examen. I INIaj s. å. disputerade han pro

Gradu Medico under Professor Åkerma>s praesi-

dium, och i Juni s. å. promoverades han till Me-
dicine doktor.

Efter att sålunda hafva fulländat sin akade-

miska kurs, började . Sefstkö3i sin bana såsom
praktisk iäkaie. Han tjenstgjorde från Okt. 1813
till Okt. 1817 såsom underläkare vid KongL
Serafimer-Ordens Lasarettet, under tiden äfven ofta

upptagen af enskilt praktik. Men denna bana
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aFbröts snart: det var ide läkare-konsten förbe-

hållet att längre uteslutande sysselsätta Sefströms

håg och krafter. Han egnade sig allt mer åt de

kemiska vetenskaperna, och såsom lärare i dem
har han tillbragt större delen af sin verksamma
lefnad.

I Jan. 1812 blef Doktor Sefstuöm antagen

såsom lärare i kemi och naturalhistoria vid

Kongl, Krigs-Akademien å Carlherg; i Ok t. 1813
erhöll han denna tjenst på ordinarie stat och bi-

behöll densamma till April 1820.

I Febr. 1812 konstituerades han till E. O,

kemie adjunkt vid Carolinska Medico-Chirurgiska

Institutet, blef stipendiat i No v. s. å. och ordi-

narie kemie och farmacie Adjunkt i Mars 1813.

Under Professor Berzelu frånvaro 1818 och 1819
förestod D:r SefstrÖxM hans profession och ut-

förde under denna tid alla de kemiska försök,

som voro erforderliga för utarbetandet af Svenska

pharmacopoeen och medicinal-taxan. År 1818 er-

höll han Professors ftdlmakt. Han lemnade In-

stitutet 1820.

Det förtroende Sefström vunnit såsom lärare,

visade sig allt vidare, då, vid Kongl. Artilleri-

Läroverkets inrättande vid Marieberg år 1817, han
dervid blef förordnad till lärare i fysik och kemi,

h vilken befattning han äfven bibehöll till 1820.

Med detta sistnämde år öppnade sig för

Prof.^SEFSTRÖM den bana, der han skulle utveckla

sin förnämsta verksamhet och förvärfva sig ett

oförgätligt namn i Svenska bergshandteringens

häfder. Behofvet att på vetenskapliga grunder

bygga denna handtering, Rikets andra modernä-
ring och hufvudkällan till dess export , hade allt-

mera gjort sig gällande och föranled t planen till

en bildningsanstalt, hufvudsakligen för blifvande
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tjensteQiän vid bergsstaten. Nar Kongl. Maj:t i

Dec. 1820 iiådigst förordnade alt en Bergsskola

skulle inrättas i Fahlun , blef Prof. Sefstp.ö:m, utan

förslag, utnänid till dess förste lärare. Prof.

SEFäTRÖ3i hade dessförinnan deltagit i puddlings-

försöken vid Skebo bruk under Herr Direktören

C. D. AF Uhrs ledning, och dervid fått första

impulsen till sin verksamhet för bergshandte-

ringen.

Sedan alla förberedande arbeten blifvit full-

ändade, öppnades Bergsskolan i Fahlun år 1822
under Prof Sefströms ledning. Det nit, den om-
tanka och den rastlösa arbetsamhet han utveck-

lade under utförandet af denna ansvarsfulla och

mödosamma befattning, kunna af alla, som un-

der den tiden lärde känna honom, icke nog lof-

ordas, och hafva i talrika lärjungars hjertan och
verksamhet lemnat varaktiga spår.

De ansträngningar han denna tid, dels så-

som Lärare, dels under ihärdig forskning i Bergs-

vetenskapen gjorde, undergräfde småningom hans

helsa, och denna försvagades, sedan hän genom-
gått flera svåra sjukdomar

,
slutligen till den grad ,

att han, efter sexton års verksamhet, måste söka

endtledigande från sin befattning, b vilket han äf-

ven erhöll i slutet af år 1838, men förestod dock

enligt särskilt förordnande samma befattning till

årets slut. Såsom ett tecken af sin tacksamhet

läto hans elever öfver honom prägla en guld-

medalj om 40 dukater, och tillställa honom den
i tvenne exemplar jemte en äreskänk.

Ännu i ett annat afseende bereddes unJer
tiden för Prof Sefström tillfälle att verka för

Bergsvetenskapens befrämjande. Reilan år 1820
hade Bruks-Societefen , emot ett öfverenskommet

arfvode. åt honom uppdragit redaktionen aft/ern-
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Kontorets Annaler, och han . fortfor med detta be-

styr ända till sin död. Annalerna blefvo under

hans ledning både högst värderika till sitt inne-

håll och utvidgade till sitt omfång samt af honom
försedda med supplementer. Bruks - Societeten

lät med anledning deraf år 1826 tillslälla ho-

nom Jern-Kontorets stora medalj i Guld, "såsom

ett ytterligare vedermäle af sin tacksamhet." År

1830 blef SefstrÖx^i utnämd till Riddare af Nord-

stjerneorden, och år 1836 erhöll han K. Ryska St.

Annas-ordens andra klass.

I början af år 1839 flyttade Pruf. Sefströ.vi

till Stockholm och emottog der Bruks-Societetens

uppdrag att tillhandagå dess fullmäktige med
upplysningar m. m. mot ett årligt arvode af

2000 R:dr Banko. Detta var hufvudsakligen af-

sedt att bereda honom tillräcklig utkomst för

framtiden och fördenskull . ämnadt att utgå så-

som pension, sedan hans helsa och krafter ej

mera tilläto honom att lemna det nämda bi-

trädet — ett beslut, som både visar värdet af

SefstrÖms förtjenster och huru Bruks-Societeten

förstod att erkänna dem.

I Mars 1839 blef Prof. Sefström i nåder

förordnad att förestå Kongl. Bergs-Collegii Mineral-

Kabinett , Laboratorium Chemicum och Bibliothek, och

i April s. å. emottog han Kongl. Maj:ts nådiga

förordnande att vara Adjungerad ledamot i Kongl.

Bergs-Collegium, med rättighet att tjenstgöra så

ofta han funne sin helsa och sin tid det nied-

gifva. I denna tjenstgöring fortfor Prof. SefstrÖxM

nitiskt ända till sin död.

I Jan. 1843 blef Prof. Sefström utnämd liJl

ledamot i Direktionen öfver den nya Elementar-

skolan, och i No v. 1844 förordnad att deltaga i

kommitteen för utrönande af tillståndet inom
Teknologiska Institutet.
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Äfven har han varit ledamot i kommittéen

för artilleri-pjesers förhättrincj , samt någon kortare

tid i styreisen öfver Götha kand och Motala verk-

stad.

Utom det stora antal mil, Prof. SefstrÖm

resL för vetenskapliga ändamål inom fäderneslan-

det, företog han 1829 och 1830, hufvudsakligen

för jernhandteringen, resor i Tyskland och Öster-

rikiska staterna, och har han, som till dessa re-

sor erhöll understöd af Jern-Kontoret, till samma
kontor in^ifvit en vidlöftig och sakrik beskrif-

ning öfver dem. Ar 1836 företog han åter en

resa i Tyskland och England, hvaröfver äfven

beskrifning är ingifven till Jern-Kontoret.

Alltsedan han redan 1817 genomgått en lång-

varig nerf-feber, var hans helsa mycket svag, och

han blef ofta anfallen af svåra sjukdomar. Sjuk-

domen förmådde dock icke stäcka hans verksam-

hetslust och han arbetade sålunda mellan dess

anfall lika rastlöst, ända till dess han, efter att

dagen förut hafva fullgjort sina vanliga värf, om
morgonen den 30 iNovember 1845 fanns orörlig

och mållös af slag, h vilket tillstånd fortfor tills

han samma dag på attonen slutade sin i så hög
orad verksamma och £ias:niika lefnad.

Prof. Sefstp.Ö3I har efteilemnat en sörjande

Maka, E.milie JN ordenström, dotter af Lagmannen
Emanuel ZS ordenström. Med henne hade han i

Sept. 1827 ingått en lycklig förening; deras enda

barn, duttren Gabriela, föddes ej förr än en må-

nad efter fadrens död.

Åf följande in- och utländska Akademier och

Samfund var Professor Sefström Ledamot: Helsinge

Landtmanna - sällskap sedan Jan. 1813, Kongl.

Vetenskaps-Akademien i Stockholm (i klassen för
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fysik och kemi) A pr. 1815, dess praeses A pr.

1840 -Apr. 1841, Kongl. Velenskaps-Societeteii

i Upsala Febr. 1832, Naturforskande Sällskapet i

Heidelberg Aug. 1837, Kongl. Vetenskaps-Aka-

demien i Berlin (i fysiska och matematiska klas-

sen) Mars 1841, Svenska Bergsmanna-Föreningeii

(Heders-ledamot) Maj s. a.. Sällskapet för spri-

dande af nyttiga kunskaper Oct. s. å., Kongl.

Landtbruks-Akademien (i hushållnings- och slöjd-

afdeUiingen) Nov. s. å.. Svenska Fornskriftsäll-

skapet Febr. 1844., Kongl. Krigsvetenskaps-Aka-

demien (hvars föredragande i ai tilleri-afdelnin-

gen han blef 1838), Kongl. Patriotiska Sällska-

pet, Naturhistoriska Föreningen i Dalarne m. fl.

Dessutom var han stiftande ledamot af Svenska

Litteratur -sällskapet och af Svenska slöjdför-

eningen.

Prof. Sefströim var af mer än vanligt stor

kroppsbyggnad; hans resliga växt och det man-
liga allvaret i hans anletsdrag gåfvo åt hela hans

väsende uttrycket af en ovanlig kraft och enkel-

het. I sednare åren antydde en stark blekhet

hans ständiga sjuklighet. Hans porträtt, ritadt af

DiEZ och lithografieradt af Woelyle, är temligen

troget i detaljerna, men man saknar uttrycket i

det hela: detsamma måste sägas om hans bild

på ofvan omtalade medalj. Hans karakter var

öppen och redlig, hans umgänge vänligt och i

hög grad lärorikt. Han skydde icke mödan: han
älskade henne tvertom, och hvarken sjukdom eller

trötthet kunde besegra den ihärdighet, med hvil-

ken han fullföljde ett påbegynt arbete. Trofast

mot sina vänner, uttalade han mot dem, som
icke delade hans åsigter, sin tanke utan skoning,

någon gång- med stränghet. Detta drag i hans

karakter, hvarigenom han ofta ådrog sig ovänskap.
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kom hufviKlsakligen af den öppenhet, som låg i

bollen på hans väsende, och som med ett äkta

foinnordiskt sinnehig kom honom att ej sky nå-

oot eiler någon, då han skulle uttala b vad han

fann vara orätt. Härtill kom under sednare åren

en viss retlighet i lynnet, som utan tvifvei var

en följd af hans sjuklighet.

Biand hans utmärkande egenskaper var den
oegennytta, med hvilken han för enskilt och

allmänt gagn uppoffrade alla sina krafter. Städse

färdig att med upplysningar och rad i de mest

olikartade ämnen bistå h vem som helst , som deraf

var i behof, företog han ofia, när något nvttigt

var i fråga, för andras skull betydhga arbeten,

lika beredd att för dem, som for sina egna forsk-

ningar, uppoffra tid
5
penningar och helsa.

Såsom Lfircre var han outtröttlig och omfat-

tade sina elever med den mest oinskränkta välvilja;

han för\ärfvade si? ock af de flesta bland dem
en outplånlig tillgifvenhet. En stor del af Sven-

ska beroshand teringens nuvarande ledare och id-

kai^e hafva honom att tacka för sin bildning till

delta yrke, och han har i den vetenskapliga anda

han hos dera väckt, lemnat fäderneslandet ett

dyrbart a rf.

.Men den Svenska Bergshandteringens förbin-

delse till Prof. SEFSTPtÖM består icke blott deri

,

att han danat de flesta af dem, som nu arbeta

för dess föikofran; han har äfven sjelf gif\ it den
en ny riktning, neadigen den vetenskapliga, och

sålunda i Sverige tändt en bergsmannafackla, som
aldrig skall slockna. Det vetenskapliga i bergs-

handterino:en var det ock. som han vanligen, mot
dem som dei ifrån ville afvika, måste forsvara och

någoa gång försvarade med en så skarp penna,

att han derigenom gjorde sig fiender. Genom
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sina slaggförsök , anställda vid Bergsskolan åren

1826 och 1827, lade han grunden lill en ralio-

nel behandling af både masinäsleri och smide,

och de afhandlingar i dessa ämnen han inlem-

nat lill Kongl. Bergs-Kollegium torde vara det

mest vetenskapliga, som i denna väg finnes. Hans
praktiska method att pröfva jern- och koppar-mal-

mer är otvifvelaktigt den mest ändamålsenliga.

Den Sefströmska Assjan^ af honom inrättad för-

nämligast till jernprofvens anställande, har blif-

vit allmänt antagen, och kallas ofta af Tyskarne
das Teufelsfeuer, i anledning af den starka hetta,

som derigenom åstadkom mes. Sefströms Rostugn

torde ock förtjena att här ihågkommas, såsom

utan tvifvel den, hvilken är konstruerad på de

mest vetenskapliga principer — flera andra för-

bättringar att förtiga.

Prof. Sefström ansågs i sednare tider vara

den, som ville motverka nja försök och införandet

af förbättringar i den Svenska jernhand teringen;

men de som hyst denna föreställning, hafva helt

och hållet missförstått honom. Ingen kunde var-

mare än han arbeta för uppfinning af nya me-
toder eller förbättringar af de gamla; men han
ville att dessa metoder skulle vara afpassade

efter våra behof. Han bestridde aldrig t. ex.

puddlingsjernets egenskap af jemnJiet, men han an-

såg att det, såsom tillkommet genom en väll-

nings- eller sammanhäftnings-process, aldrig kun-
de få samma täthet som vårt efter gamla meto-

den tillverkade jern. Han ville att vi af våra

goda malmer med trädkol borde fortfarande till-

verka sådant jern, som Engelsmännen icke kunna
åstadkomma af sina orena malmer med stenkol,

och att vi borde söka förbättra våra egna, eller

uppfinna andra metoder, men icke införa så-
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dana som försämrade vårt jerns kända godhet.

Han föreslog ock sjelf en ny till veikningsmetod,

ehuru den icke hann under hans iifstid utföras

(se Jern-Kont. Ann. för år 1825 sidd. 193—195,
for år 1832 sidd, 408—413, samt för år 1842
sidd. 384— 386). I afseende å d^t tekniska i

Svenska Bergshandleringen egde han en böjelse

för konservatism, som naturligen följde af hans

stora erfarenhet, i det han ofta förutsåg följder,

om h vilka den mindre erfarna icke hade någon

aning. I statsekonomiskt afseende höll han den
äldre lagstiftningens grundsatser för vår Svenska

hergshandtering lämpligare, än de till större fri-

hel syftande stadganden, som i sednare tider

gjort sig gällande.

Såsom Kemist har Prof. Sefström äfven för-

värfvat sig ett aktadt namn. Härtill hafva bland

annat hans undeisökningar för att bestämma Qvick-

silfrets atom. vigt, hans undersökning om Grafit,

som han visade vara blott kol, äfveiisom upp-

täckten af Vanadium, en metall som han fann i

stångjern från Taberg i Småland, hufvudsakligen

bidragit.

Slutligen har Prof. Sefstp.öm äfven inom Ge-

ologien gjoi t en af de vackraste upptäckter, i det

han fann, att de Rejflor , hvaraf våra berg i all-

mänhet äro fårade, hafva en bestämd riktning,

h vilken han undersökte, och h vilken gaf honom
anledning att förklara refflornas sannolika upp-

komst från en forntida flod.

Prof. Sefström har från trycket ntgifmt följande

skrifter: Jernkontorets Annaler^ från och med 1820
(5:te årgången) till och med 1845, således för

ett fjerdedels sekel, äro, såsom redan nämdt, af

honom redigerade. Af dessa värderika Annaler

har



469

har Prof. Sefström sjelf författat en icke obetyd-

lig del. Det skulle blifva för vidlyftigt att här

uppräkna de många afhancllingar deri, som äro

af hans egen hand; dock kan man icke under-

låta att särskilt nämna: hans årliga berättelser

om göromålen vid Bergsskolan i Falilun (särdeles

den om ofvannämde slaggförsök i Annal. för

åren 1828 och 1829), hans "Försök till en ele-

mentär framställning af läran om vattendrifter, de-

ras beräkning och fördelaktiga användande," samt

"Om Geodetiska instrumenters beskaffenhet och

justering."

T KongL Vetenskaps-Akademiens Handlingar har

Prof. Sefström låtit införa följande afhand lingar

:

1) Om Vanadium, en iiy metall , funnen uti

stångjern, som är tillverkadt af malm från Ta-
berget i Småland (V. A. H. 1830).

2) Undersökning af de RelRor, hvaraf Skan-

dinaviens berg äro med bestämd riktning fårade,

samt om deras uppkomst (V. A. H. 1836).

3) Om ett sätt att vid barometer-observatio-

ner göra sig oberoende af ofullkomligheten uti

barometerns vacuum (V. A. H. 1841 , prisbelönt).

I Ofversigfen af KongL Vetenskaps-Akademiens

Förhandlingar finnes, i 2:dra årg. 1845, ett an-

förande af Prof. Sefström, innehållande några re-

sultater af hans undersökningar om Magnetnålens

missvisning i åtskilliga orter i Sverige.

I Läsning .för Folket finnes, i 8:de årgången,

af Prof. Sefström en uppsats under titel: "Om
sättet att refva jord i Dalarne."

Följande efterlemnade arbeten af Prof. Sefström

äro efter hans frånfälle utgifna:

"Om det i nyare tider antagna uppfostrings-

och undervisnings-sättet och dess inflylande på

K. y. Akad. Handl. 7846. 40
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samhällsskicket." Tal vid Presidii nedläggande i

Kongl. Velenskaps-Akademien den 7 April 1841.

"Åsigter i frågan om fri kol handel och skogs-

hushållning i Sverige." Anförande till Kongl. Bergs-

KoUegii Protokoll.

Då man känner huru vacklande Prof. Sef-

STRÖMS helsa var, åtminstone de sednare 30 åreii

af hans lefnad, kan man icke annat än beundra

det myckna han uträttat, och än mer hans ovan-

ligt vidsträckta och mångsidiga kunskapsförråd,

h varom man först får ett begrepp, då man ser

de massor af strödda anteckningar, som han ef-

terlemnat i en mängd ämnen. Och då man vet

h vilka ytlerst knappa inkomster han hade under

de första åren af sin bana, och huru dessa äfven

de sednare åren ingalunda öfverstego livad ett hus-

håll för sin tarfliga ulkomst behöfver, måsteman
förvånas öfver de betydliga uppoffringar han gjort

för anskaffandet af böcker, instrumenter o. m. d.

för sin vetenskap , äfvensom vörda den patriotism,

som förmådde honom att afslå de från främmande
länder gjorda mycket fördelaktiga anbud, och i

stället de sednaste 6 åren af sin lefnad tjenstgöra

i Kongl. Bergs-Kollegium utan allt arfvode. Hans
oegennj^tta och hans uteslutande verksamhet för

allmänt gagneliga föremål gick så långt, att han

försummade sina ekonomiska fördelar, h vilket äf-

ven ofördelaktigt inverkade på hans makas fram-

lida utkomst. Den lilla förmögenhet hon egt, hade

han den olyckan att i en konkurs förlora.

Men hvad en stark vilja och ett rent uppsåt

förmå, det ser man i Prof. Sefströ.ms exempel. I

detta afseende skall hans efterdöme länge blifva

en ledning för Svenska vetenskapstnän, lika visst

som hans minne skall oförgängligt lefva hos Sven-

ska Bergshandteringens idkare.
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