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iom ågä Antennce fijfiics eller clava tamellata.

Detta vifa ofs de flore Geotrupes, den under-

liga Sinodendron , de lyfande Cetonice, den be-

fynnerliga Lethrus, de talrike Scärabcei, de graf-

vande Coprides> de med ovanligt flora och län-*

ga kåkar förledde Lucani och flere andre af

denna famille^ hvarat ganfka månge åro ut-

märkte med knylar och beväpnade med horn.

Med deffe börja derforc de made Aodö-
rer fine Syflematifke Opflåliningar af Infeder-

ne, och i alle Samlingar af Inleder intaga

deffe det fråmfta rummet. Det år derfore icke

underligt , at denna famille ibland Skalbaggar-

lie framfor de ofrige varit måit efterfokte, ut*

förligare belkrefven, oftare afritad och almån-

nare kånd.

Defs Genera hafva val uti början varit

färre-, men med tiden, igenom nyare nptåck-

ter, hafva de mer och mer okats famt efter

fme vigtige kännemärken, art och hushållning

båttre indelte blifvit.

Den fortråffelige Entomologen, Profeffor

Fabricius har uti fic nyligen utgifna Sijflema

Eleulheratorum , hvarigenom han hos Vetenfka*

pens Idkäre gjort fig fortjent til en ny erkån*

ila och tackfamhet, icke litet okat deffe Slåg-

ters Antal, med tillåggning af jEsalus, A-
teuchus, Aphodius, Dorcatoma och

•Pausus*

"Når
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Når deffe närmare granfkas, finner jag

dock , at de tvånne fidBa icke rätteligen kun-

na foras til denna afdelning, emedan Dor-
catöm a. åger Antennce filifarmes ferratce> och

Paustjs har Antennce clavatoe med en dam fo*

lida, utom det, at begge defle Slågten åro, til

fit utfeende, vida fkilde ifrån hela den famil*

le, fom år forfedd med Antennce fijples.

Deremot finner jag uti min Infe&famling

et Siågte, fom ProfefTor Fabricius fort til

tn annan Afdelning och fålunda förgätit at

fora hit, nemligen defs Méafis mijjlaciena; och
tt annat, fom icke lårer vara kåndt af den-

ne vidtberomde Naturforikare. Det förra har

jag kallat Ptyocerus myfmcinus och det (cd*

nare RiPxmus peSinicornir > och öfverlåmnar

riu deras Befkrifningar åt Kongl. Vetenlkaps»

Academiens hoggunfiiga granikning»

I. PTYOCERUS
utmärker Hg ifrån andre af nårgrånfande flågt-

ingar med följande kännemärken:

CHaract. Antenns clava lamellata polyphyl*
la.

Palpi quatuor, clavati
,
Inaequ&les,

Thorax quadratus , convcxus, mar*
ginätus, inerrnis*

A 2 Pt
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Pt. Mijftacinus.

Blott et enda Species år hittils af detta flågte

bekant och funnet uti Afrika på Goda
Hopps-udden.

Kallus Melafis myOacina af Fabrxcius uti dcfs

SyHem. Eleutherat. T. I, p. 331.
Corpus oblongum, convexum, totum fupra a-

trum, fubtus pallidius feu piceum, ma-
gnitudine Dermejlidis lardarii»

Caput convexum ? immarginatum.

Palpi quatuor, clavati, anteriores paulo lon-

giores.

Antemee triarticulatasj breviffimaei articulus

infimus globofus, medins obovatus ma-
jor; tertius globofus minimus. Clava

fiffiiis, obovata, oblonga; lamellis ob-
ovaro-oblongis, circiter octo.

Thorax quadratus, convexus, glaber* nitidu»

ius, marginatus > medio fulcatus.

Elijtra obionga, acuta, abdomine longiora,

marginata, mcdio anguftata, lineis tri-

bus elevatis notata; inter has pun-
dato-rugofa,

Peies curforii femoribus inermibus,

II. RIPIDIUS.
fkiljer fig med flere betydande marken, —

*

men ifynnefhet med följande

Chara&er; Anttnnm clava lamellata polyphylla*

Palpi lineares, sequales,

Thorax
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Thorax rhombeus, convexus.

Ekjtra abbreviata.

R. peffiinicornif ,

utgör det endafle hittils bekanta Species, hvars

fädernesland år åfven obekant.

Corpus totum fufeo- nigrum, oblongum, gla«

brum, magnitudine et facie Staphylini

minoris,

Caput globofum.

Antenntf triarticulatae , breviffimae; articulus in^

fimus fubquadratus major, fccundus et

tertius aequales globofi. Clava fiflilis, li-

nearis, truncata, oblonga; lameilis dia-

phanis, piceis, circiter o&o.
Thorax convexus, antice duplo anguftior*

Eltjtra laevia, abdomine duplo breviora, ver«

fus apicem anguftata,

Ala exfertae, abdomine fere duplo longiores,

Pedes picei, inermes.

Tabellens förklaring

:

Ptyocerus. fig. i. öfre delen af Infeétet uti

naturlig florlek.

2. Ena fidan af detfamma.

3. Kroppen i ökad ftorlek.

4. En Antenn mycket forfto*

rad.

Ripidius, Pig, t. Infedet i naturlig florlek.

2* Hufvud och brofl forflo*

rade,

A % Ri*
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Fig, 3, Hufvodet framifrån och li-

tet nedifrån fedt, forflo-

radt.

4, Hufvadet och något af Tho*
rax från fidan fedt s för*

Ho.rad t ,

g* En af främre fotierne,. for-

florad.

Fåffåk iitf de Svmfk® Cicad-Jtterms upp*

Jlållning och befkrifning

af

CARL FREDRJC FALLEN*
Botan.. Demonftrator vid Kengl; Acad« i Lund*

(Foyifathh. frm fifta Qvart» 1805 > f.

Ci c ®äa*

J^Lqfitum inffexuum. Vaghet g«articiila«s

ta; articulis brevibus, aequaUbus.

Lahium fubulatuiri
?
longitudine dimidii ro-

ftri.

Jlniennm- tenuisfimas: articulo primo eras-

fiori; ante oculos infertse* Fabr.

Thorax ktifudine fere aequaii , poflice vbs

cmarginatus* Scuiälum tnangulare 5 ante api*
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cem linea irnpresfa transverfa, unde quafi

fcuteiluhm videres. Ehj.tra incumbentia vel

deflexa. Tibice inprimls pofticae femper ci-

liatae (ultima Se&ione exccpta).

Anm. For at fkilja detta Slågtc från Cer~

copis behofs endaft att betrakta i. Thorax,

fom nåftan år jåmbred. 2. Tibia ciiiata. Ge*

nitalia feminag afvika åfven ; (jåmfor an-

mårkn. vid Cercopis). Af denna anledning,

jemte det Labium tycks vara foga fkiljak-

tig, har jag återfört några arter från Cer-

copis Fabr, til Cicada, de dar måftadeis in-

taga fit rum i förfta afdelningen. — Alla

hithörande arter har jag funnit, fåfom out-

våxta eller ofullkomliga, i gråfet viftande,

och betraktat C. rufticas och 2 fafciatae för-

vandlingar, utan att upptäcka, det nå-

gon i detta tilftånd tillkom att viftas i

fragglik våttfka. — De minda Arterna af

detta flågte, fom hår blifvit ihopftållde i en

fubdivifion, uppehålla hg merendels till ftor-

re delen på Bafkar bland lofven, och fly-

ga ftundom, likvål en korrt våg. Några af

dem tyckas til habitus och flera omftåndig-

heter vara for mycket nårftågtade, for att

utgöra fårfkildta fpecies. Men, då bågge
könen komma ofverens i famma teknings-

fått, och man dåraf kan århålla en fåker

fpecifik caracter, få finnes intet Ikål, att

förena dem til cn enda.

A 4 Se~
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S e c t i o I:m a

Capite in angulum antice prominulo, attenuat®.

A* Oblongcs (ehjtris incumbentihusj,

I, C- cufpidata gnfea, capite piano dilatato,

depresfo, apice fufcQ-maculato.

Cicada cufpidata Fabr. Ent §yft. 4.' 46. 86*
Sy fl. Rhyng, 79. 86.

Habitat pasilm. In Scania rarisOrnes inträ

frutices colliuni propc Stenshufvud &
Efperöd inven ta*

Mas & Fem. oblonga, tota grifea, Caput

cufpidatum, magnuip, fupra & fubtus cari-

siatum, apicc brunneo^ vel nigro-marmora-*

tum. Oculi brunnei. Elytra nervis elevatis s

punclisque nigris, fparfis. Mas interdqm ca«*

pite magis nebulofo, LongiL 3 lin»

Species obfcura a Cel. Fabricio habUa,
ad Cicadam vix pertinens. Statura quidem
difcrepat, at Thorax, fcutellum, tibias cilia-»

tae & an ös omnino generis Cicadce*

2* C. fuftim* obfeura, capite piano depresfos

jnargine antico paullo adfcendente; elytris

non fafciatis, nervis elevatis; alis albo-hya«

linis»

Cercopis ruflica, grifea, immaculata, alis albis.

Fabr. Ent. Syft. 4, 54. 33. Syft. Rhyng,

97. 51. forte hujus yariefcas feminea.

Cercopis flriata, variegata, firiatella Fabr. Ent.

Syft. & Syft Rbyog, item <£ trmsverfa

SuppL
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Suppl. p. 523. forte hujus varietates ma-
fculae.

Cicada nervofa Schranck. L c. pag. 252 hue

pertinere videtur, fynonymo Linn. de-*

leando.

Fem. Caput fupra pun&ulattim, in media
linea glabra, quae (in feminis femper) per

fchoraeem pun&ulatum & fcutellum mterdura

continuatur. Oculi viventium vel virides, vel

fufci. Ehjtra glabra, nervofa, modo imma-
culata, modo nebulofa. Corpus fubtus ob*

fcurum. Foveolae 1 in thorace antice ple-

rumque adfunt. Longit. 3 § lin.

Var. a, Cinereo-brynnea, pedore viventis al-

bo; capite fupra nigricante. Junior.

Var. (L Viridi- vel pallide grifea, atro-ncbu»

lofa, nervis elytrorum nigro-pun&atis , ab-

domine pedibusque modo fufcis, modo pal«*

lidis. Junior.

Var. y. tota teflacea, elytris impun&atis; ra-«

rior obvia.

Var. S. fupra grifea, atro nebulofa, margine
futurali gutti? nigris & tribus albis minutis;

abdomine fufco. Adultior.

.Var. s. nigra vel fufca, elytris eoncoloribus,

vel nebulofis* Adulta.

Mas. fupra brunneus, capite thoraceque
lineis 2 transverfis , elytrorumque nervis al-»

bis. Ahdomen nigrum, (in viveutibus caeru-

A 5 leo«



i8o6, ffan. Febr. Man.

leo-atrum). Feéhis pedesque brunnea. Adul-
tior. C. Jlriata 8c variegata Fabr. forte.

In junior ibus color pallidior, elytrorum
nervi modo virefcentes, modo vix colora-

ti. Pedus, fröns 8c pedes . pallida, C. jlria-

tella 8c transverfa Fabr. forte.

Anm, Bland tufendtals af denna arten med
alla fina Varieteter, har jag ftådle funnit

den hår for Cerc. ruftica Fabr, antagna va-

ra femma , och den for C, firiata. Fabr. Ent,

Syft. 4. 52, 23. 8c Syft, Rhyng, 96". 40.

vara Mas, famt alltid träffat dem tilhopa

på famma fiålle, i Aug. och Sept. ganfrka

allmånt i gråfet, i fynnerhet på åkerrenar.

Till fårgen varierar den icke blott lefvan-

de, utan ock merendels efter uppackningen.

Ny fs utkläckt år honan ofta grönaktig men
mörknar fnart, efter att hafva antagit me-
ra fafthet, och gifver ofvannåmnde måft

vanliga varieteter. Den år til florleken

bland de ftorfta af de inhemilca; honan fo-

ga korrtare ån C. viridis , men bredare,

hanen däremot något mindre och tillika

obetydeligt föränderlig til fårgen, åfven i

affeende på ouka ålder.

1 €* fllbruflka fufca, capite parum declivi,

immarginato ; elytris grifeis, albo nigroque

maculatis ; alis albis.

Ck. albifrons Linn. Fö. Sv. 884- hujus va-

rietas fidetun

Fem*
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Fem. Capitis thoracisque fuperficies aequa*

lis, paullo convexa. Corpus fufcum. Lon-

giL i \ lin.

fr, &. fulca, dytris grifeis: nervis inprirnis

nigro-maculatis; futura nigro alboque in ter-

rupte leviter guttata.

Guttulas albae tres, quae-, uti 8c pun&a
elytrorum fparfa albae, in Adultis magis

perfpicua evadunt. Subtus ohfcura fronte &
pedibus modo pallidis, modo fufcis.

Vat\ /3. fufca, elytris nebulofis vel fufco-irro»

ratis, futura tota plerumque albida.

Var. y. obfcura, elytris fufcis, ftriatis: nervis

pallidioribus.

Anm. Ju yngre, ju blekare til fårgen.

Var. oc. år nog allmånt funnen bland de
ofriga på visfa trakter omkring Cimbrishamn
i Julii månad. Det återftår, att efterfpana

Hanen til denna art. — Utom den betyd-
liga flrillnaden i fiorlek, då man kan anta-

ga den famma 3 til 4 gånger mindre, fkiil-

jer den fig från C. ruftica 1:0 därigenom,
att hufvudet, något kullrigt, ingalunda fram-

ti! år upftående, fnarare något lutande;

hvarfoiutan 2:0 den framgående kanten ej

heller år få tunn, ej heller få utflråckt, och
kunde fåledes hålldre hafva fin plats i nå-

fia feclion , om den ej annars röjde få myc-*

ken afiinitet til Cic, rufliea.

B* Breves (Elytris fere quadratis).
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jf. C äfäfciata fufca, capite exferto piano»

depresfo, rugulofo, elytris obtufis: fafciis

2 albis.

Cicada afajciata Linn» Sy fl. 8c Fn. Sv. 898»
Cic. 5 fafclata De Geer Inf. 3» igö. 6. tab,

1 1, f. 25.

C«r, 5 fafcictia Fabr. En t. Syfl. 4. 5 5. 42*
Syd. Rhyng. 98. 58-

Hofpiratur in graminc ad lapides menfe
Åug. 8c Septemb. Species certe propria, at

fynonyma allata ad fexum mafculinum tan-

tumniodo peninent,

Fem. fupra griffea. Thorax poftice linea

transverfa alba, plerumque obfoleta. Ely-
trorum nervi elevati, faepe nigro-maculati 8c

fafciae 2 intcrruptse, albidae, Subtus modo
fufca, modo teflacea, gula pedibusquc palli-

dis. Alve albae, incompletse. Longit. 2 § lin.

Mas niger, thoracis linea tranverfa, ely-*

trorumque fafciae 2 8c apice albisfimis. —
Pefåus 8c gula alba; abdomen nigrum % pedes

paliidi. Alm albaa, incompletae.

Var. B. Mas niger vel brunneus , fafciis 2 ely«

trorurn interruptis.

Fröns febtus, peBus, 8c femora poftiea al«

ba, — Coior elytrorurn poil mortem fe-

pe in bruoneum abit Linea thoracis trans-

verfa alba in quibusdam obfervatur. DeeCl

tamen in varietate /3. fafcia elytrorurn ter*

minalls alba. Alm albss incompktse.

Anm,
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Anm. 1. Befynnerligt, att denna arten ej

träffas med fullkomligt utvicklade flygv in-

går, utan endaft med rudiment dårtii, åf-

ven hos de, fom flundoni rått ymnigt träf-

fade på åkerrenar under ftehaf , varit afiid*

ne. Framdels obiervationer fkola beftyrka,

om ej denna omftåndighet år beflåndig-, for

at kunna intagas i differentia fpeeifka.

Denna arten varierar mycket til florleken,

altid bredare ån foregående, nåfian fom C*

rufhca, med hvilken den i hufvudets fkap-

nad år nårmaft lik, men har defs ofra yta

mera ojämn och fkrynklig, famt fkilljerfig

1 fynnerhet genom tåckvingarnes trubbiga-

re fpets och fafcier.

Anm. 2.
r
ar. fpuria Fem. grifeo-fufca, elytris moxpal-
lidis, mox fufcis, nervis elevatis, albo ni-

groque fsepe pun&atis; alis albis incompletis. „

Horer näppeligen til egen art, varande
til florleken midt imelian C, rufiica och C.

2 fafciata, träffad på fkuggiga flållen i grå-

fet. Til fårgen kommer den ofverens med
forflnåmde art, men åger med den fednare

lika ftru&ur ä hufvud och tåckvingarnes
trubbiga fpets, famt ofullkomliga flygvin*

gar, hvårföre den hår får/killt nåmnes.

. (7. affinis teflacco-albida, capite parum
produdo, declivi, immarginato, thoracequc
glabris, non rugulofis; elytris obtufis albo*

fafciatis„ Spe«»
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Specics quidem propria, nondum fatis di-

fiin&a, femina incognita. Mas colore va-

rians, in vivo defcriptus. Statura brevis,

lytris incumbentibus. Longii. 2 lin.

Vår. o&. aibus, fronte fupra fufca, oculis, tibiis
?

ano 8c fafciis fubtribus elytrorum nigris:

prima interrupta* alis albis completis.

Var. &. teflaceus, elytrorum fafciis 3 albi.% ul-

tima termin al i ; peétore plerurnque albo , ab*

domine fufco, alis albis completis.

Huc pertinet Varietas alia ferruginea, alia

nigricans*

Cohabitant omnes in gramine. Pupa tar*

da, orbiculata, alba, cingulis tribus nigris.

Anm, Denna, hvaraf endaft Hannar åro

fundne, fom fåkert hora til egen Art, van-

kas från flutet af Julii , ingalunda fålfynt i

gråfet på åkerrenar vid Rfperod. Til ftord-

leken hålften mindre ån C. 2 fafciata, hvil-

ken den åfven i en haft liknar; men åger

olika hufvuds ftru&ur, varande hvarken få

Aort, fpetfigt eller tunnt; däremot något

flottande, hvårföre man åfven kunde gifva

denna fin plats i nåda fection» Jag hat

funnit alla med hvita fullkomliga flygvin-

gar, åfven då var, varit nyfs utkläckt.

Var. /3. måtte vara åldre, ågande famma
fkapnad och florlek , med rod > ftundom

fvartaktig fårg, och flundom mindre tydli-

ga fafcier. — Så af denna fom af flera an*
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dra redan anförda Arter finner man, huru
omojeligt det vore, att beftåmma vårkcliga

i naturen grundade, fpecies endaft efter ko-

loriten.

S e c t i o 2:da.

Capite in angutum antice prominulo, crajfiufculo.

A. Oblongw.

6. C viridis elongata capite flavo, fubtus

compreflb-gibbo, pun&is nigris; elytris vi-

ridibus.

Gkada viridis Linn. Syft. et Fn. Sv. 896".

Fabr. Ent. fy fl. et Rhyng. 75. 65. Panz.

Fn. Germ.
Habitat fat frequens in gramine pratorum

menfe Augufti.

Mas et Fem. inter majores Sveciae Cica-

das numeranda. Longit. 3| lin. Elongata,

elytris obvolventibus. Alce caeruleo-hyalinas.

Abdomen cseruleum; in femina iubtus fia-

vum, ano pilofo.

Mas elytris femper caerulefcentibus. Prae-

terea colore non variat haec fpecies.

7. C intemipta elongata, capite fubtus com-
preflb-gibbo , fupra flavo^nigroque macula-

to, elytris ftavis: linea nigra döplici inter-

rupta longitudipali.

Cicada interrupta Linn. Syft. et fn. Sv. ggt).

De Geer Ins. 3. t. 1 2. f. 6. Panz. Fn.

Germ. Fabr. Ent. fyfi. et Rhyng. 76. 67.

Mas
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Mas et Fem. Statura fere prascedetitis; flava
?

nitida, capitis thoracisqae inacula conna-
ta nigra. Abdomen praefertim in Mari ni«

grum, margine flavo; fröns et pedes Ha-

va. Aloe hyalino-nigricantes. Anns paullo

pilofLis. Longit. 3 lin.

<?. C. inter(lineta elongata, capite fubtus com-
preffo-gibbo

,
fupra albo nigroque; macula*

to, clytris pallidis: maculis et lineis obfole-

tis, nigris.

Habitat cum prascedente, cui magnitud!*

ne et fiatura fimillima.

Mas et Fem. Capiit albidum, macula verti»

cis nigra. Thorax niger. Elytra grifeo-alba,,

maculis longitudinalibus pluribus, obfole-

tis, nigris. Alce nigricantes. Abdomen prae-

fcrtim in Mare nigrefcens, ano parum pi-

lofo. Pedes pallidi. Longit, 3 lin.

Anm. 1. Man fkulle kunna anfe denna
for Cic. interrupta i en yngre ålder, om
ej elytra och alae voro lika få långt utvåx-

ta fom på denna. Bagge könen for ofrigt

like och kunna vål ej vara Cicada flriata

Fabr. 1. Träffas fparfamt i Aug. och Sept

Efperod.

Anm. 2. Dcfla tre fi flnamn de Arter kom*
ma i hufvudets fkapnad och for ofrigt i ha*

bitus ofverens for at kunna flå uti en af-

dclning, endaft at elytra mera hvålfva of-

ver kroppea (deflexa) på Cic. viridis, ån

på
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på följande, dår de endaft betåcka ryggen

(incumbentia.)

B. Breviufculce (Elytris truncatis).

p. C undata capite triangulär! antice acuto,

flava; vitta ferruginea longitudinali duplici

repaado- dentata.

Cic. undata De Geer Inf. 3. i 8$. 5- Tab. IL

f. 24.

Cicada vittata Fabr. Ént. iyftem. 4. 35. 33*

Syflem. Rhyng. 67. 23. fynoaymo Linn.

deleando, quod alii minori Cicadae coni-

petit.

Habitat apud nos, D. Gyllenhal, at mihi

nondum obvia.

Mas et Fem, Fröns acuta. Tota flava, ex*

cepta vitta ä fronte per thoråcem et futu-

ram elytrorum ferruginea repandä denta-

ta. In hac vitta pun&a quaedam iiiinuta al-

ba. Apex elytrorum truncätus, abdomen
fuperans. Longit. 3. lin.

Anm. Får ej förblandas med Cic. undata

Fabr. Sy fl. Rhyng. 62. 5, fom år från Ame-
rica, ej heller med Cic. Vittata Linn., föm
förekommer nedanfére. Denna har den fo-

regående Artens långd, men fynes mera bred-

lagd öfver Elytra; hvarfore den til habitus

mera nårmar fig til de följande, ehuru me-
ra aflång, med et mycket fpitligare hufvud*

hvilket gor deniias utfeende egit och olikt

de ofrigas.

K. V. Jc. HandU ty é L B 10.
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10. C abdominalis fupra flava, fubtus cse~

ruleo-atra, elytris obtufis: margine apicis

fufcö.

Cicada bicotor Fabr. Ent. fyfl. 4. 40. 55. Cerc«

abdominalis Syft. Rhyng. gQ. 61»

Habitat in gramine valde frequens. Species

diftin&a, et hujus omnino generis; praceden-
te duplo minor.

Mas et Fem. Supra tota flava, vel flavo-

virefcens. Elytra apice truncata tenuiflime

fufeo. Corpus viventis femper caeruleo-atrum,

margine, ano pilofo pedibusque fiavo macu-
latis. O^/inigri. Alm fufeefcentes. Long. 2 lin,

Anm. Variat rarior abdomine fubtus fia-

vo, fpecie vix diftinda. Occurrunt quoque
fpecimina duplo minora, abdomine flave-

fcente, an fpecie diftmclia?

11. C ventratis flava, elytris obtufis; capite

thoraceque nigro-impreffo-pundtatis.

Cum prsecedente rarius inventa in grami-

ne arvorum Efperod.

Mas et Fem» Corpus flavum. Nigra ta-

men funt oculi, pun&a minuta g capitis*

quorum 2 ante oculos, 2 in ipfa fronte et

4 in vertice; pundla thoracis antice in fe-

rie transverfim imprefla, quas nigredine in-

terdum carent; punda tibkrum. Abdomen

Maris plerumque fupra, fubtus vero in ba-

£i tantum fegmen torum , nigrum, Anus pi-

lis raris obduétuSo Aid hyai immaculataeo

Longit* % lin.

Anm.
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Anm. Denna fåkert egna Arten, hvär-

af jag funnit bågge könen, år lått confim-

derad med foregående, med hvilken den,

ehuru något fiorre, i fårg och flållning al-

deles kommer ofverens, men fkiljes genom
fina i hufvud och thorax intryckta ivarta

punkter.

12» C. hiftrionka fupra nigra nitida, thoracis

lineis duabus transverfis, elytrorumque plu-

ribus longitudinalibus albis.

Cercopis hifirionica Fabn Ent. fyft. 4. 56". 44»

Syft. Rhyng. 98- 62.

Habitat in Scania, in fine Menfis Junii.

Mas. Caput nigrum, lituris, pundo et orc

albis. Thorax niger, lineola parva antice,

et altera latiori tränsverfim poftiee dudta,

alba. Scutellum nigrum. Elytra nervis nigris,

interflitiis hyalinis, la&eo-albis; nervi au-

tem ante apicem fafcia transverfa nigra ter-

rninantur; hinc ipfe apex truncatus albus*

Abdomen nigrum; ano non pilofo. Ålce et pe*

des alba. Longit. 2 lin.

Fem. paullo latior, fupra pi&ura Maris;

fed nigredo magis in brunneum abit. Scu<*

tellum albo-maculatum. Strice elytrorum ni*

grfe laticres, fafcia vero transverfa poftica

minus perfpicua. Corpus fubtus album ano

non pilofo. Tihice fufciores. Alce hyal. albse*

Anm. Hanen år ymnigt, men honan fpar«*

famt funnen på Efperods mark. For den
förra iyns den, hvita fårgen ofvanpå vara

B 2 åm



20 F" igoö, gfan. Febr. Mart*

den måft rådande. Kanfke denna torde va-
ra Cicada Jlriata. Linn. Fn. Sv. 887, nien

hvilket ockfå endaft kan giflas, då defcri-

ption felas, och man defsutom likafå fnart

kan antaga den nedanfore af detta namn
for denfamma.

tg, C. ocellaris atra nitida, capite thoracequc

flavo- et luteo-variegatis, elytris flavefcen-

tibus : ocellis in margine interiori et in api*

ce rotundis nigris.

Cercopis reticulata Fabr. Ent. fy fl. 4. 57. 46.

Syft. Rhyng. 98. 64. varietas fubdetrita

hujus fpeciei videtur.

Habitat in arvis cultis Scanias, copiofe leda.

Inter minores hujus fe&ionis, prsecedente paul-

lo anguftior. Longit. 2 lin.

Mas et Fem. colore fimilis. Caput, thorax

ct fcutellum flava luteo-maculata. Oculi ni-

gri. Elytra obtufa, flavefcentia , ocellis ob-

longis et circularibus pluribus nigris, pupil-

lisquc albis interdum piéla. Hi ocelli pro-

pe apicem femper circulares. Abdomen et fröns

fubtus caeruleo-atra. Pedes vcl atri, vel fla-

vo et atro maculati. Anus pilofus , in femi-

na femper flavus. Alw albidae, verfus api«

cem fufcae.

Variat colore tantum elytrorum minus vi-

vido et pro aetate detrito. Oculo tamen

armato pi&ura ocellaris femper detegitur.

Anm. Träffad flereflåds i Skåne ymnigt.

Den vankas hålft på åkerrenar från flut af

Julii
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Julii til flut af September, och har jag fun-

nit de vackrafte, morkaft ocellerade, måft

ymnigt i fiftnåmnde månad.

Z^. C pulicaris casruleo-atra nitida, capite fu-

pra thoraceque fufco fulvoque maculatis;

elytris hyalinis: maculis obfoletis, fufeis.

Habitat cum praecedente valde freqvens ia

Efperod.

Mas et Fem. fimiles magnitudine vix pu-

licis. Caput, thorax et fcutellum grifeo-fufea

obfolete variegata. Elytra obtufa, hyaiina,

maculis oblongiufculis pluribus fufeis obfo-

letis notata, interflitiis pallidioribus. Alos

hyal. albidae. Corpus viventls totum caeruleo-

atrum, ano pilofo, pedibus faepe pallidis. Lon-

gitudo if lin.

C Ånguftatce (Longiufculce).

1$. flrictta flavefcens nitida, capite thoraceque

albo ftriatis; elytrorum margine interiori

longitudinaliter nigro-ftriato.

Oi. Jlriata flavefcens nitida, capite, thorace

elytrisque alboftriatis. Fabr. Ent. fyft. 4.

39. 51- Syft. Rhyng. 77. 44.
Cicada Jlriata Linn. Syft. et Fn. Sv. 887?

Mas et Fem. colore fimiles , in arvis Sca-

nias frequentiflime occurrunt. E minoribus,

clongata et anguflata praecedente fere duplo
longior. Supra flavefcens. Caput fubtus pal-

lidum, lineolis transverfis; lupra luteo pi-

&um. Thorax lineis 3—5 longitudinalibus

B 3 al-
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albis. Oculi fufci. Elytra incumbentia
5
nervis

albis reticulatis, interftitiis fufcioribus; in

margine futurali inprimis fubtilisfime nigro
flriata, flriis (fepe obfoJetioribus) ad angu-

lum acutum verfus futuram duells, Alcs a-

queae. Subtus pallida, abdomine tantum in

faspius fufco, ano pilofo. Longit. 2 lin.

Anm. Varierar mycket i affeende på tek-

ningens tydlighet, ånda från at elytra blott

åro hvitådriga med knapt mårkeliga fpår af

flrimor invid futuren , till ganfka tydlige

fvarta flrimor och aflånga ocellerade mör-
kare flåckar på hela ofriga delen. Allman-
na (i förekommer en mellanfort, fom år for-

fedd med hvita ådror och mörka långs-

gående flrimor på tåckvingarnes rygg. Hos
de fiefla fynas dock tydligen, att den gul-

aktige thorax har långsgående 3 eller 5 hvi-

ta linier. — Denna arten, i flårfla ymnig-

het tråffad, utan Biårkelig fidllnad i tek-

ning och fårg könen imellan , vankas från

Midfommarn tils fram i September månad
på åkerrenar och hafva de, fom blifvit fån-

gade i Augufti varit tydligaft teknade.

l6. C- ajjimitis virefcens, eapite in angulum

antice prominente* elytris hyalino-albidis,

immaculatis.

Species dubia, tum C. virefcente eohabitans,

eui in omnibus prasJer flruduram capitis, et

magnitudinem minorem
?

fimillima, An diver«

fa? Longit. z lin.

Anm*
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Anm. Träffas mjndom i gråfet ihop med
C. virefcens , hvarifrån den i affeende på
hufvudets fkapnad bor fl^illjas och hår näm-
nas. Men vidare underfokning bor framde-

les nogare beilåmma , antingen den af den-

famma år en blott varietet eller egit fpe-

cies. Jåmfor defcriptionen vid C. virefcens

nedanföre. — Härmed bora åfven de fmår-

re fpecimina, hår framfore under C. abdo-

minalis nämnda, jåmforas. Deras ftru&ur

år likvål mera korrt och trubbig.

Sectio %:tia.

Capite antice rotundato.

A. Breviufcula (Elytris incumbentibus , öbtu*

fiufcuih).

I7- $* agreftis fufca, nebulofa, nitida; capi-

tis margine antico rotundato, attenuato;

alis inferioribus albidis.

Mas ct Fem. Caput antice rotundatum, at-

tenuatum. Supra grifea vel brunneo-nebu-

lofa, nitida, nervis elytrorum in fexu femi-

neo pallidioribus. Corpus fufco-nebulofum.

Caput fubtus vix firiatum, pedesque conco-

lora;. Arms pilofus. Longit. fere 3 lin.

Anm. Af denna åro bågge könen fållfynt

fundne i Augufti bland Cicada plebeja, med
hvars florre hon - exemplar den i florlek

kommer ofverens och kan därmed lått för-

B 4 blandas,
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blandas, om man ej ger akt på det i fram-»

kanten tunna hufvudet. År for ofrigt tam-
meligen bredlagd ofver kroppen.

iS* C. plebeja fupra grifeo-nebulofa, nitida;

capite antice crasfiufculo
, nigro puncla-

to 5 elytrörum nervis et alis albidis.

Habitat in gramine menfe Junii et feqq e

fat frequens.

Mas et Fem. Oculi ferrnginei. Caput et tho-

rax flavo-grifeo-maculata, fronte maculis ni-

gris 6", fsepe obfoletioribus notata, et fubtus

transverfim flriata. Ehjtra nebulofa, pelluci-

da , nervis et fsepe maculis albis. Ahdomen fu-

pra atrum, margine flavo, fubtus pallidum,

ano pilofo. Alce albidse. Longit. i\ lin.

Variat et magnitud ine fepe duplo minori

et colore. Oculo armato maculse 2 albae

ad futuram videntur. Pedes vel pallidi,

vel nigro-pun&atL Antennarum primus ar-

ticulus niger, Praeterea variat $ Mas totus

obfcurus, elytris fubtilisfime et confertim

fufco-nebulofis. y. Mas, elytris pallidiori-

bus, ftriatis: interfiitiis nervorum nigris. Hae

varietates mafculse ad aliam fpeciem vix

referendae.

Anm. Denna Arten kommer få nåra of-

verens med Cic. reticulata, enår florleken un-

dantages, att man har fvårt finna nog gäl-

lande fkiljemårke, Likvål befinnes C. ple-

beja till fårgen ej alldeles få mycket flåtan-

de i brunt, defs hufvud alltid fvart punkte-

rad^
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radt, margo abdominis oFtaft gulaktig famt

flvgvingarne ljufare, merendels hvitaktige.

Befynnerligt, att af denna Artens Mas gif-

ves alldeles lika fårgforåndringar, fom af

den ofvanfor belkrifna Cicada fubrujlka fem.;

men defla kunna ej derfore paras tillfam-

mans; emedan habitus i allmänhet och flru-

d;ura capitis ifynnerhet år olika.

f

. C venofci grifea, capite thoraceque nigro-

pun&atis, elytris hyalinis nigro-venofis,

Hofpitatur haud raro in gramine arvorum
Efperod.

Mas et Fem. Minuta, brevis et obtufa; fu-

pra grifea. Caput anticé crasfiufculum, nigro-

pun&atum; inprimis autem in fronte punda
2 rotunda nigra confpiciuntur. Thorax linea-

tus, pun&is 2 rotundis nigris in ipfo mar-
gine antico. Scutellum faepe nigro-pundatum a

Ehjtra hyalino-grifea, nervis valde diftin&is

nigris. Alce albidae. Abdomen plerumque fu-

leum, in viventibus caeruleo-atrum, margi-

ne in feminis pedibusque grifeis; ano non
pilofo. Longit. 1 § lin.

Larva imagini fere fimilis, fegmentis abdo-
minis nigro-annulatis.

). C. aureola fupra viridis , abdomine caeru-

leo-atro, fronte pedibusque luteis.

Species diftin&a, brevis et abfoluta, hujus

fubdivifionis minima.

Mas et Fem. Caput antice erasfiufeulum et

Thorax fupra flavo-virentia, luteo leviter

B 5 pidao
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pida. Elytra hyalino-viridia. Mdominis mar-
go in femina, et anus (in utroque fexu vix
pilofus) flavo-maeulati. Fröns et pedes fem-
per lutea. Longit. i~ lin.

Anm. Funnen fparfamt på Efperöds åker«

renar.

B* Oblongtf (^Elytris fubdeflexis, Capitis mar~
gine aniico femper crasfiufculo).

21. C retkulata fupra brunneo-fufca, niti-

da, elytris nebulofis ladeo - nervofis ; alis

casruleo-nigricantibus.

Cicada retkulata, elytris hyalinis fufco-reti-

culatis, capite thoraceque albis, nigro-

maculatis. Thunb. Ad:. Upf. 4. 21. 37. va-

riatio maris junioris.

Cicada lineata Fabr, Ent. fyft. 4. 36. 3Q*

zfajfus Uneatus Sy fl. Rhyng. 87-9- buc fi-

ne dubio pertinet.

Hofpitantur haud raro inträ frutices in

gramine, inter majores Sveciag Cicadas nu-

meranda; femina fcilicet longitudine C. vi-

ridis, fed iation

Mas et Fem, Supra grifeo - vef brunneo-

fufca, nitida. Oculi ferruginei. Elytra pellu-

cida, fubtiliter nebulofa (in adultis maculae

nebulofae vix confpiciendas) nervis macu-
lisque obfoletis. Fem. fubtus pallidior; Mas
caeruleo-ater ; pedihus pallidis nigro-pundatis;

ano pilofo*

Not,
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Not. Juniores in hac fpecie magis piélae,

quafi virefcunt, abdomine atro- et flavo-

variegato fronte virefcente fubtus flriata,

22- C prafina flavo-viridis, elytris hyalinis,

alis cserulefcentibus.

Cicada prafina Fabr. Ent. fyfl. 4. 38. 4Ö- Syö.

Rhyng. 77. 70. huc pertinere videtur.

Mas et Fem. Magnitudo fere C. viridis,

led flatura omnino C. reticulatae, paullo an-

guftior. Supra tota flavo-virefcens , nitida

immaculata. Oculi fufci. Abdomen fupra cse-

ruleum, fubtus flavefcens, bafi interdum

quoque caeruleum, margine flavefcente; ano

pilofo, Pedes flavi, nigro-pun&ati.

Anm. Vankas ej få fållan i fkogsångan

Bagge könen lika, fafl hanen efter vanlig-

heten något mindre famt med mörkare ab-

domen. Skiljes fvårligen ifrån C virefcens,

utan med affeende på florleken och mör-
kare flygvingar,

22- C. 2. guttata fupra teflacea, nitida, ely-

tris pellucidis: guttulis 4 dorfalibus albis.

Mas et Fem. Statura et magnitudo omni»

no praecedentis, fupra tota teflacea, valde

nitida, capite paullo pallidiore. Elytra hya«

lina, nervis tenuibus albidis, quorum api-

ces duo verfus futuram in medio dorfi for-

mant guttulas albas, diflin&as. Corpus marif

atrum, femma pallide-teflaceum. Pedes palli-

di. Alce nigricantes aeneo-nltentes, venis ob«

fcurioribus. Longit 3 lin.

Va.
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Varietas macula oblonga laterali elytroruia

albicante huc pertinere videtur.

Anm. Flygvingarnes ådror åro på denna
ftarkare ån på foregående Art, till hvilken:

den kommer nårmaft. Den har ånnu icke

af mig blifvit tråfFad, utan benågit tillfånd

från Herr Maj. Gyllenhal i Weflergothland,

dår den förmodligen finnes.

M*f. C. cruentata, fupra pallide teftacea pun-
étis confluentibus fangvineis irrorata, pedi-

bus fronte concoloribus.

Cic. crumtata Panz. Fn. Germ. 6%< lig. ig*

mas hujus fpeciei.

Mas et Fem. fupra punétis fangvineis mox
diftinétis, mox confluentibus irrorata. Fröns

Maris antice punétis 2 oppofitis nigris, qui»

bus femina? defunt. Oculi fufei. Abdomen a-

trum, margine laterali et ano pilofo flave-

fcentibus. PeEtus atrum. Pedes Maris pallidi,

femince plerumque fangvineo-irrorati. Atce

seneo-nitentes. Longit. 2§ lin.

Variat Mas fupra obfolete tantum fangvineo-

irroratus.

Anm, Af denna Arten har jag enda fl: fun-

nit honan i Sept. på en fkogsång vid Mol-

lerod i Skåne. Bågge könen fundne på Ek
och Afp af Hr. Major Gyllenhal i Wefier-

gothland.

sy. C abietina pallida, nitida, elytris hya~

lino-albicantibus: vitta futurali repanda et

apice leviter teftaceo-brunneis, macula difci

obfeuriori. Ha*
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Habitat in frondibus Abietis pasfim in We-
flrogothia. Dom. GyllenhaL

Mas et Fem. Statura et magnitudo ante-

cedentium. Fröns pallida, leviter ftriata. Ca-

put fupra, thorax et fcutellum Maris palli-

da, fangvineo irrorata; femince pallide virc-i

fcentia. Macula parva media fcutelli fub

thorace in utroque fexu. Ehjtra albida, pel-

lucida, vitta futurali repanda et apice au-

rato leviter brunneis, macula difci oblonga,

diftin&a obfcuriori; nervis tenuibus albidis.

Alce metallice nitentes. Abdomen pallidum, in

Mare obfcurius, marginc flavefcente nigro-

pun&ato; ano pilofo pedibusque pallidis.

Longit. 3 lin.

Anm. Denna, ehuru nårfiåktad och lika

flor med foregående, tyckes fkåligen utgö-

ra en art, hålft båda könen åro ungefärli-

gen lika teknade. Huruvida den varierar,

kånner jag icke, då jag endaft fett cn af

hvardera könet. Mårkeligt, att Hanen fått,

ofvanpå de främre delarne, alldeles C. cru-

entatas fårg och tekningsfått, hvaruti Ho»
nan deremot afviker.

26. C fplendidula capite et fcutello flavis;

pun&is 4 frontis et 2 fcutelli nigris; ely~

tris pallide brunneo-hyalinis: maculis fufcis

obfoletis, fparfis.

Qcada fplendidula, elytris pallide auratis al«

bo nigroque pun&atis. Fabr. SyftV Rhyng,

79. 83*

Mm
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Mas et Fem. fupra pallide brunnea , val-

de nitida. Fröns et fcutellum flava, nigro-

punctata. Thorax nigro-maculatus. Elytra hy-
alina nervis tenuibus albidis et interftitiis

fufco maculatis. Apices 2 nervorum ad fu-

turam albidiores. Abdomen casruleo-atrum,

lateribus et ano pilofo flavis. Pedes flavi im-
maculati. Alos aeneo-fufeelcentes. Longit. 2|

i
lin. In Mare nervi elytrorum et maculse
obfoletiores funt.

Anm. Denna hvaraf iag endaft träffat ha-

nen i Skåne, till ftorlek och Ikapnad fom
foregående, horer tvifvelsutan till egen art.

Honan fånd från Wefiergothland. Arten
fållfynt.

2*[. C- fubfiifarfa , fupra pallide brunnea, ni-

tida; frontis flria interoculari fcuteliique

punctis nigris; clytris hyalinis fere imma-
culatis.

Mas et Fem. Statura omnino anteceden-

tium, rnare et femina fimili pidura notatis.

Supra tota fufco-teftacea , nitidisfima. Fröns

fubtus nigro - flriata , inter oculos flria au*

trorfum flexa nigra; vertice luteo-maculata.

Oculi ferruginei» Thorax teftaceus, et impri-

mis in Mare fufco - maculatus. Scutetlwn

nigro - pundatum
,

punélis Maris 3 majori*

bus. Elytra fere immaculata, interdum ob-

fcuriora, nervis tenuibus. Alce fufcefcentes,

Corpus et pedes obfcura, ano pilofo; abdo-

minis autgm margo in femina, et anus fla~
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vefcentia, pedibus pallidis tibiisque nigro-

pun&atis. Longit. l\ lin.

Anm. Funnen bland C. prafina, fåilfynt

på Efperod, famt fkickad från Weftergöth-

land. Ar båft igenkänd från fina famarter

genom den mellan ögonen gående fvarta

firiman, famt från den mindre C. flriola ge-

nom ett fvartflåckigt fcutellum.

2$. C. Jlriola fiavefcens nitida, frontis linea

interoculari nigra; clytris aureo brunneo-

hyalinis.

Mas et Fem. Praecedente plus duplo mi-

nor et difiin&a. Oculi fufci, in vivis viri-

des. Caput fiavefcens, fubtus nigro fubtiliter:

et interrupte fhiatum, linea diftincta frontis

inter oculos nigra. Thorax et fcutellum fla-

vefcentia. Elyira hyalina, in brunneum ver-

gentia. Corpus atro - caeruleum , in femina

fubtus vel magis fiavefcens, vel atrum, la-

teribus et incifuris flavis; ano pilofo. Pedes

nigro punclati. Longit. i lin.

Anm. Ar till båggedera könen noga be-

kant, och vankas fparfamt i Julii i gråfet

vid fjoflranden på Efperod. I Sept. funnen

omkring Wankifva i Goinge Hårad.

2p. C. Jiriatula fufca, nitida, capite thorace

et fcutello flavefcentibus, pundis et lineis

undulatis nigris confertim notatis; clytris

hyalinis: flriis geminis nigris , interfiitiis ver«

fum apicem, oceUaribus.

Fm,
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Fem. Sta tura et magnitudo prsecedentis.

Caput fubtus interrupte ftriatum, vertice li-

neato. Thorax undulis fubtilisfimis notatus.

Scutellum nigro - rnaculaturru Elijtra nigro-

ftriata, flriis pluribus geminis, interftitiis ver-

fus apicem ocellaribus, rotundatis. Abdomen

atrum, margine flavo, ano pilofo. Pedes

pallidi. Longit. % lin*

Anm. Synes i affeende på tekningen hora

till en egen art, hvartill Hanen år ånnu
okånd. Funnen på Efperod. Sållfynt,

£0. C 4-punEiata fupra virefcens, capite fla-

vo: pun&is 4 nigris; elytris hyalino albo-

virentibus; tibiis poflicis nigro-pundatis.

Habitat in Weflrogothia. D. Gyllenhal.

Fem. Caput Havum, pundis 4 nigris, Scu-

tellum pun&is 2 fub thorace nigris. Eli/tro-

rum nervi ten nes, flavefcentes. Corpus atrum*

margine et ano pilofo flavis. Pedes flavi,

tibiis pofticis nigro-pundatis. Alce albicantes

metallice nitentes.

Anm. Af denna år endaft honan funnen

och år af bredare och tjockare våxt ån de

ofriga gulgröna Arter, fom hår flå tillfam-

jnans. Med C» 4«notata kommer hon of-

verens i fårg och hufvudets tekning, men
Ikiljer fig genom en ftorre våxt och fvart

punkterade bakben , hvarforutan hufvudets

framtill bredare > ej år få mycket utfkjutan-

de, med korrtare Iprot, och år hon få

mycket mer berättigad att hora till en egen

art. 31*
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£1. (7. virefcens, virefcens, immaculata; ely-

fris hyalinis, pallidioribus; alis albidis.

£7. virefcens. Fabr. Ent. fyft. 4. 46. 84- SyfT,

Rhyng. 79. 84-

Max et Fw/ Statura elongata, praeceden-

te anguftior, et C. flavefcente duplex major,

Supra virefcens nitida. Elytra corpore lon-

giora, exalbida, nervis tenuibus virefcenti-

bus. Alce albidse aeneo - nitentes. Ahdomen
fupra atrum, fubtus plerumque flavefcens,

ano pilofo, pedibus nigro-pundatis. Longit.

2§ lin. * ~ '

Not. Hujus fimilem , capitc tamen in an-

gulum produdo, et magnitudine minori, ob-

fervavi. Confer fupra allatam C. asfimilem.

Anm. Bågge könen vankas ofta på ångan

£2. C 4 notata virefcens, capite flavo: pun-
dis 4 nigris; elytris hyalino-virentibus ; ti-

biis pofticis impundatis.

C. 4 notata Fabr. Ent. fyfi. 4. 43. 71. Syd»
Rhyng. 78. 77>

Mas et Fem. Fröns fubtus flava, flriis nullis

transverfis. Thorax totus flavus vel viridis

margine flavo. Alce albo-hyalinse, metalli-

ce nitentes. Corpus atro-caeruleum margine,

ano pilofo, et in femina lateribus flavis. Pedes

plerumque flavi, impundati. Longit. 2 \ lin„

Anm. Cicada flava Linn e Fn. Sv. 897 ko*
rer tilåfventyrs hit.

C. Minut<£ (Statura antecedentium angujtiori,

elytris deflexis).

K. V. Acaä. HandU Cfr. L C
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C 6 notata virefcens, capite flavo: fub-

tus ftriis tränsverfis, fupra maculis fex ni-

gris; elytris virentibus aureo- hyalinis.

Mas et Fem. Prsecedenti fimilis , fed caput

fupra maculis 4 rotundatis et lineolis 2 in-

termediis nigris notatum, et fubtus trans-

verfim nigro-ftriatum. Scutellum flavefcens,

fub thorace pundis 2 minutis nigris in fe-

mina. Alce albo-nitentes. Tibice pofticas in

nodris fpeciminibus fubtiliter nigro-punda-

tae. Variat magnitudine et pidura.

Var. <%. Mas fcutello impundato. An femper?

Var. /3. Fem. lineolis capitis intermediis obfo-

letis, vel nullis; at punda fcutelli adfunt.

Var. y. Fem. fupra pallide brunnea vel fufco»

aurata.

Anm. Vankas allmånt med foregående på
Efperod*

34. C. variata flavefcens, fronte maculis 4
nigris, thoraceque vittis in medio 2 fufcis ,

ely-

tris hyalinis fufco-rnaculatis.

Fem. Caput flavum, maculis 4 rotundatis*

Thorax flavefcens, vittis in medio 2 fufcis, ob-

foletis* Scutellum pundis antice 2 nigris. Elytra

hyalina, aureo-nitida, virefcentia. Abdomen

fupra nigrum, fubtus flavum, tibiis pofticis

nigro-pundatis. Alce albidse. Longit. 1 1 lin.

Var. cc. elytrorum vitta futurali repanda.

Habitat in Wcflrbgothia. D. GyllenhaL

Var. /3. elytris pallidioribus, maculis in inter«

flitiis oblongis fufcis, obfoletis.

Ännu
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Anm. Denna fortjenar att håra till egefi

art, hvars hane år ånnu okånd. Var. $ år

nåftan mindre ån C. 6 nötata, hvaribland,

en enda funnits i Efperods fkogspark*

35* & 7 ftötdtä flava, pundis verticis4* ro*

flri 1, fciitellique 2 mäjöribtis nigris; elytris

aureohyälinis, apicé membranaceö fufciorL

Mas et Fem. fimiles; Statura bréviof et

crasfior, tota flava* ptm&is rotundatis ab-

dominisque dorfo nigris* Atce äqueae, me*
tallice nitenteSi Pedes flavL Longit. t| lin.

Hofpitatur in faliceiis in Kinnekulle We-
flfogothiae. GyllerihaL

Not. Deefi interdum piinéium nigfum iri

dimidiö roflfi. Interdum 2 tanturri cönfpi-

ciuntur in fronte; fed fctitelli pun&a majo«
ra, fub thöface pellucido qua dimidium Cu

ta, ferhper ädfunr.

g6. C flävefcetis, flava* riitidisfima, immäeu-
lata, elytfis hyalinis, älis albicantibuSi

C. flavefcens Fabn Ent. fyft. 4. 4fr 85- SyfL
Rhyng. 79. 85-

Cicadä Rofce Lifirii Fri. Sv. §ö2< Dé Geef
Inf. 3. 193* Q. huc certe peftinet*

Maf et Fem. fimiies. Elongatä et anguflä*.

täj flävisfrma, oculis fufcis. Élyträ et Al$
corpöre longiora* Abdontéti fupra rarius fii*

fcurm Longiti 2 lin«

Anm\ Vankas hogft ällmänt på bufkät

från Juli månads utgång. Hos vifTä exem*
plaf fimleS i yttra btådderi urigefår midfpå
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tåckvingarne en rhombifk mjolkhvit flack,

fom endaft fynes i en vifs ftållning mot
dagsljufet.

C. lineatella flava, elytris aurco-hyalinis

:

vitta longitudinali purpureo-fufca.

Habitat in Weftrogothia. D. Gyllenhal.

Mas et Fem. fimiles. Habitus omnino et

fiatura praecedentis paullo longior; tota fla-

visfima; thorace faspius et elytrorum vitta

e bafi ad futuram prope apicem membrana-
ceum et pulcherrime auratum du&a, pur-

pureo-fufcis. Oculi (in mortuis) fufci. Alm
albidas, metallice nitentes.

5$. C. putchella flava, elytris fufco-aureis,

hyalinis: macula marginali nivea, lituris ad
apicem pun&oque nigris.

Fem. Statura antecedentium ; flava , oculis

fufcis. Elytra teftacea leu fufco-aurea, ma-
cula oblonga marginali albisfima ; pone hane

macula oblonga nigra, vel fsepius hujus

tantum perepheria, una cum aliquot aliis

lituris punéloque apicis rotundo, nigris.

Abdomen fupra nigrum, fubtus flavisfimumi

ano pilofo.

Var. /3. faturate pi&a; thorace fcutello et ely«

tris fulcioribus: macula marginali et nivea

[
ct nigra integra.

Anm. Denna , i affeende på teckning från

de två foregående, ganfka åtfkild, år från

Weflergothland ; men har åfven af mig blif-

yit fedd i Skåne. Mot dagsljufet befinneg

den
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den ofvanpå vara mycket guldglånfandc,

och år Var. j$. i fynnerhet ganfka vacker

famt med ftarkare fårgor utmårkt. Denna
fednare år ifrån Upland. — Såfom Art år

den vål ej ånnu att anfe for nog beftåmd,

få långe hannen år okånd.

£p.C. jwaragdula viridisfima, capite thorace-

que pallidioribus, elytris hyalinis aureo-

nitidisfimis.

Habitat fat copiofe in Aino Weftrogo-
thiae. D. Gyllenhal.

Mas et Fem. fimiles , praecedentibus paullo

longior et crasfior. Tota faturate viridis,

unicolor. Poft mortem autem pallefcit, ca-

pite fcilicet et fcutello faepius lutefcentibus.

Elytra viridi-aurata, apice membranaceo,
metall ice inprimis valde nitente. Longitudo

l\ lin.

qo. C viridula laete viridis, capite thorace-^

que obfolete albo-pidis, elytris hyalinis; a-

lis albicantibus.

Mas et Fem. fimiles. — Minuta, C fla-

vefcente fere duplo brevior, laete viridis.

Oculi fufci. Caput et thorax in vivis, pundis

et ftrigis albis obfolete pida. Pedes et abdomen

laete viridia, ano pilofo. Longit. i| lin.

Anm. År en bland de minfta Arter, forn

ymnigt vankas vid gräsrötterna i flutet af

Augufti på Efperods åkerrenar. Den hog-

gröna fårgen ljusnar något efter upptorrk-

ningen.

C 3 41*



i$o6 9 ffam Febr. Matt,

JfJ» C* ptmStata fupra-virefcens
,

elytris dilu-

tioribus: pundlis et maculis nigris varie

fparf?s ?

Cicady punfåata elytris ladeis: pundis nigris;

Capite thoraceque virentibus. Thunb. AdL
Upf 4 ? 21. 36, Varietas hujus frequentior,

Ma$ et Fem. Viva defcnpta. Supra palli-

cle virefcens, fcutello flavefcente. Elytra ma-
culis nigris, 2 vel 3 verfus bafin obliquis,

3 vei 4 in margine illo, ubi elytra incipi-*

imt attenuari, apice nigrieante. Corpus cze»

ruleo-atrum, incifuris et ano flavis, Pedes

pallidi. Alce albidge. Femma fubtus pallidior,

Magnltudo C. flavefcentis.

Var. /3. Mas fupra flavefcens, capite, thorace

fcutello et elytris leviter fufco^ pundaiis et

maculatis. Not Punda elytrorurn valde va*

riant

Var. y, Fem, elytris virentibus, pundis» obfo-

letis vel omniqo nullis.

Hofpitatur in gramine Efperöd, in initio

Septembris.

^2. C. ulmi flavefcens, nitida
?
elytrqrum api*

eibus auratis fufco-maculatis.

Cicada ulmi alis viridi luteis, apicibus, nigri*

cantibus, inauratis. Linn, Syft. Na t, et Fm
Sv. 90. De Geer Inf. 3. 189, 8- Uib, 12,

fig, 12 —t 19. Fabr. Ent fyll 4. 45. 81,

Syd, Rhyng. fg, 8 K
Mas tt Fem. fimiles. Abdomen in junioribus

paiUduoi, maculis apicis elytrorum obfole-

tisi
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tis; in adultis fufcom, maculis perfpicuis;

Fröns pundis 2 nigris. Alce albidae. Variat

fcutello obfcuro. Longit. 2 lin.

Anm. Vankas på åtfkilliga Ikogsbufkar i

början af Odobcr. Mot dagsljufet finnes a-

pex elytrorum tydeligcn, likfom flygvin-

garne, fkont guldfkimrande.

43. C- vittata flava: vitta nigra longitudina-

li duplici repando-dentata. Linn. Syft. Nat.

et Fn Sv. 893.

Hofpitantur in gramine et fupra folia fru-

ticum frequens.

Mas et Fem. Minor praecedente; variat

tamen magnitudine faepe minori. Corpas mo-
do fiavum, modo fufcum, fronte, pedore
pedibusque femper fiavis.

Anm. Den tandade flriman, fom något

floter i brunt, betåcker hufvud och thorax

ofvanpå, följer futuren nedåt, undantagan-

des nedanom fcutelkm , dar en gul rund flack

midtofver futuren formeras. Denna lilla ar-

ten får ej förblandas med Cic. vittata Fabr.

Jåmfor den hår ofvanfor intagna Cic. unda-

ta De Geer.

få. C. aurata flava, capite thoraceque nigro

2 pundatis; elytris vitta longitudinali re-

panda obfoleta, maculisque 4 obfcure ni-

gris; apice fufco, aurato.

Cic. aurata flava, elytris fulvo pidis: ma-
culis 4 nigris, poflice auratis. Linn. Fn.

C 4 ^ Sv.
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Sv. 899- Fabr. Ent fyfl. 4. 45. 80. Syfi.

^
Rhyng. 78. 80.

Cic. nigro-punfåata Schrank Inf. Auflr. 259»

Mas et Fem. fimiles. Statura C. flavefcen-

tis. Caput pundis 2 rotundis nigris; roftro

flavo. Thorax niger, v el plerumque in me-
dio 2-maculatuss apeac fcutelli flavus. Eltj-

tra flavo-hyalina, metallice nitentia, pun-
<flö rotundato in medio ad futuram et flri-

ga longitudinali bidentata fufcis, Hi dentes

feu maculas marginem exteriorem fpedant.

jäbdomm nigricans. Fröns et peSas flava. A-
len nitentes. Longit. 2 lin.

Anm. Tråffas med foregående art och
Varierar något till tekningens tydlighet.

Troligt, att Cic. piUa Fabr. Ent. fy fl. 4. 42.

67. hårer åfven hit.

C. urticcS fupra flavefcens, capite thora-

ceque nigro- 4 pundatis; elytris vitta repan-

da fufca pundisque tribus nigris.

C urticce Fabr. Syfl. Rhyng. 77. 76. Ho»
Jjpitatur in Urtica. Efperod.

Mas et Fem. fimiles. Caput flavum: mo-
do pundis 4 nigris, et roflro flavo, modo
pundis 2 et roflro nigris. Thorax flavefcens,

pundis 2. 2. nigris, quorum anteriora fub

märgine capitis fitafunt, modo varie nigro-»

maculatus. Scutelli punda bafeos 2 nigra,

apice flavo. Elytra pallida, vitta repanda

/fiavo-neirvofa, maculis 3 coflalibus nigris

r fse«
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faspius obfoletis. Pedes plerumque flavi. Alob

nitentes. Longit. l| lin.

Anm. Ehuru något mindre ån föregåen-

de iluljes den fvårligen därifrån, utan med
affeende på antalet af de fvarta punkterna

i pannan, och på thorax, fom jag hos båg-

ge könen funnit tydligare uttryckta, ån ma-
culaa coftales elytrorum.

46. C 10 punctata* pallida, pun&is frontis 2,

thoracis 6 et fcutelli 2 nigris; elytris dilu-

tioribus, hyaiinis, leviter fulco-maculatis.

Habitat in Weftrogothia. D. Gyllenhal.

Mas et Fem. Statura et magnitudo C. pun«

clatae, colore in exficcatis pallido. Thoracis

punda 2 lateralia, 2 (faepius obfoleta) fub

oculis et 2 antica diftinéla; difco immacu-
lato. Elytra paliida, nitentia, maculis variis

obfoletis, apice membranaceo, aurato. Altö

albidae. Corpus nigrum , pedibus pallidis.

Not. Maris thorax et fcutellum obfeuriora,

et fere teftaceo-nigra.

Anm. Ar i våxten lika med C. punclata

och fåledes något mera bredlagd ån C. urti-

ca3,med hvilken den i affeende på teckning i

en haft kunde förblandas; men fkiljer fig ge-

nom en blekare fårg och renare punkter,

hvilka på thorax befinnas fittande likfom i

ofra kanten, få att fjelfva difcus år oflåc-

kig och ren; undantagandes, att hanen £

nedra kanten dåraf blifvit mera fvartaktig,

C 5 For
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Forofrigt år tekningen å clytra mera matt
och oredig ån på Cic. urtica?.

47* C- Tillä flavefcens, elytris pallidis; vitta

in medio fangvinea, apice membranaceo,
aurato.

C. Tilice GeofFr. Inf. i. 426. 24.

Mas et Fem. Oculi et tarfi nigricantes. Ca-

put et thorax vel lutea, vel flavefcentia lu-

teo pi&a. Ehjtra pallida, in medio longi-

tudinaliter fangvineo - vittata; apice verfus

folem pulchre aurata. Alce albidaa, aurata?.

Cetera Hava. Longit. i| lin.

\ Ann\ TråfFad vid Efperod i April må-
nad på bar qvifl å Lindbufkar. Fångas båft

med Infekttången , då man ftåller fig få,

att man tidigt på en klar morgonftund har

fölen framfor fig, for att kunna fe det lil-

la i luften fvåfvande Infektet.

48* C, Quetcus flavefcens, elytrorum difco

fangvineo-, cofta et apice fufco-maculatis.

G% quercus Fabr. Ent. fyft. 4. 47. 88- Syft.

Rhyng. 79. 89. Habitatfupra folia fruticum.

Mas et Fem. Thorax et ScuteUum luteo-

maculata. Elijtra albida, maculis difci 8 vel

IO fangvineis, lunulis coflalibus brunneis

(media gemina) apice fufco, Alce albida?.

Longit. 1 1 lin.

0. C. blandula flava, elytris pallidis: vitta

futurali purpurea.

Cicada hlandula Rosfi Fn. Etrufc. 2. 21 7-

1263.
Mas
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Mas et Fem. Caput et thorax flavefcentia,

vel immaculata, vel macula in medio lon-

gitudinali ferrugineo - nigra, feu purpura-

fcente. Scutellum concolor. Elijtra hyalino-

albida, vitta futurali purpurea, quae inter-

dum verfus apicem elytri membranaceum
oblique fefe extendit. Alae albae nitentes. Ab-

domen vel flavum, vel dorfo nigrum pedi-

bus flavis. Longit. I| lin.

Variat elytris totis flavis; forte junior.

Anm. Den röda fårgen glanfar af guld i

vifs flållning mot dagsljufet. Vankas fpar-

famt i början af Sept. på torra gråsmarker

och hogder, hogft fvår att fånga.

5Ö « C tenella flavefcens, capitis punélis 3,

fcutelli -2 nigris, elytris virentibus: ftrigis

2 longitudinalibus nigris.

Mas et Fem. Caput flavum punélis 3 nigris.

Thorax flavo-fufcus. Scutellum flavum punélis

antice 2 nigris. Elvira hyalina, flrigis 2
fufcis, altera ad marginem exteriorem, al-

tera in medio. Apex membranaceus verfus

folem pulchre auratus. Corpus fufcum, ma-
culis (praefertim in femma) pedibusque fla-

vis. Alce metallice nitentes, venis diflindis

nigris. Longit. i| lin.

Anm. Fångad med fåregående tämligen

ymnigt på ett enda ftålle på Efperods mark,
kallad Nyvång, och årjemteden förra den
fmalafle, omtåligafle och minfia af hela

Slågtet. Oortf. i näjla Qvartal.)

For-
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Förfok att närmare bcftamma och natur-

ligare uppflalla Svenjla Arterna
af Fhinderfl ägt et,

af

C. QUENSEL.

Första Stycket,

Siftledne Sommar gjorde jag en refa till Bo*
huslåns fkårgård, for att låra kanna de dår-

varande Naturalfter, af hvilka ifynnerhet en

del Fifkar och framfor allt Rlotmalkarne åf«

venfom Svamparna i Våxtriket, kunn^. allde-

les icke tillråckligen granikas utom i fitt fri-

fka och lefvande tillflånd. Ibland nåra 60 får-

Ikildta Fifkarter, fom jag på flållet noga be-

ikrifvit, tråfFade jag ett ovanligt antal af Flun-

derflågtet, nåflan dubbelt mot det, fom i Lin-

nei Fauna år befkrifvit, ofver hvilket jag vå-

gar förelägga Kongl. Akademien närvarande

Forfok, åmnadt att vifa en, kan hånda, na-

turligare Uppftållning och gifva fåkrare Karak-
terer till Arternas urfkiljande ån de hittils upp-

gifna. Om Kongl. Akademien, fom aldrig for»

gåtit NaturalHiftoriens nåra inflytande på Hus-

hållningen och Nåringarne och derfore alltid

befkyddat den, (kulle med famma uppman-
trande
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trande bifall, fom jag tillforene varit lycklig

att erfara, tackas emottaga detta bidrag till

en Sven/k Ichtyotogie, fkall det af mig anfes fom
en tillfredsflållande belöning for min moda och

blifva en kraftig uppmuntran att framdeles få-

ll fom offer af vördnad och tackfamhet hembä-

ra Kongl. Akademien flera.

Inom Svenfka Faunas vidlöftiga område
finnas mångfaldiga filkevatten, fom i anfeen-

de till låge och beflåndsdelar åro hvarandra

få olika, att om fårfkildte Arter åro af Na-
turen beflåmde att lefva under olika luftflrek

och i vatten af få olika egenfkaper, få lof-

var denna omflåndighet cnfamt nog, for att i

Sverige kunna påråkna ett flört antal filk-

arter. Ofterfjons obetydliga fålta i jemforclfe

mot Nordfjons, utgår en ofvergång tiJl de o-»

råkneliga trålk, infjoar och flrommar, fom
hyfa fårfkt vatten, cch ifrån de nordligafle

Lappmarkerna till Skånes milda klimat, ofver*

allt genomfkåra landet och forfe invånarns?

med Infjofilkar af många flag. Det år fåle*

des fannolikt, att få lånder af lika vidd kun-

na framflålla ett florre fålt for Ichtyologens

forfkningar eller fåkrare lofva honom en till*

fredsftållande uppmuntran for en ofpard mo*
da, då han underfoker filmarnas kånnemår*
ken, beflåmmer arterna och bemödar fig att

upptäcka deras olika egenfkaper, lefnadsfått

och hushållning, i åffigt att med defla fam«
lade kunlkaper kunna bidraga på en gång till

Ve*
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Vetenfkapens framfteg och fitt flågtes ekono-
miika fordelar. Detta oaktadt år likväl den*

na del af Zoologien, få otroligt det ån mä
fynas, i fjelfva fa Linnées fädernesland ganfka

ofullkomligt utarbetad*

Vetenfkapen har dock icke att beklaga

fig ofver en alldeles nekad uppmärkfamhet till

afhjclpande af denna ofullftåndighet i fader*

neslandets Natural-Hiftoria. Kongl. Vetenjkäps*

och Vitterhets - Sdllfkapet i Gotheborg har i fin

Hiftoria åfven den hedrande omftåndighet* att

med flera gånger, faftån hittills forgåfves, ut*

lofvade belöningar hafva velat framkalla ett

fullftåndigt Arbete ofver de Filkar > fom fin-

nas i Gotheborgs fkårgård; och for mera ån

30 år fedan tänkte man på utarbetandet af en

Ichtyologia Fennica, h vartill ett korrt men icke

onyttigt utkaft finnes infordt i Tidningar > uU
gifne af ett Sätt/kap i Äbo for är 1771* Den
af <^> E. Lortch 1790 utgifne få kallade Be*

fkrifning på (Svenjka) Fifkejlctgen , 8cc* fynes

nog litet uppfylla vetenfkapens fordringar i

tnen faknar dock icke i ändra affeenden nyt*

tiga anmärkningar. Det torde vara ett nöd-

vändigt vilkor få val for en någorlunda full-

flåndig Ichtyöiogie* fom for andra arbeten i

Naturalhiflorien , få vida de göra anfpfåk på
en allmän och vidftråckt nytta, att de for-

ena med det vetenfkapliga afhandlingsfåttet få-

dane anmärkningar > iom leda till gagn i fam-
hållit
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hållslefnaden och vår hushållning, famt en ut-

vidgad kännedom af naturens alften

Hos de åldre Auktorerna år det fvårare

att utreda Flunderarterna ån många andra af

de foremål, fom hos dem förekomma, och

åfven då deras befkrifningar upplyfas af åt-

följande figurer, kan man fållan gifva dem
fullt fortroende. De hafva icke fåflat nog upp-

mårkfamhet vid den karakteren, att Flundror-

na altid ha båda ögonen på en och famma
fida och i följd deraf forfummat att hafva på
Artiflen en tillbörlig vakfamhet. Derfore har

det ofta håndt, att en riktig gjord teckning

har vid calqueringcn på plåten federmera kom-
mit att gifva ett omvåndt aftryck; fåledes

träffar man ofta figurer af Flunderarter, hvil-

ka åga ögonen på hogerfida, hos en Auk-
tor riktigt efter naturen, men hos den, fom
kopierat hans figur, omvåndt få, att ögonen
finnas på vånflcr fida, eller ock tvärtom.

Artediy kanfke den fkickligafte fifkkånnarc

den lårda verlden till den tiden ågt, hvars allt-

för tidiga död
;

i fjclfva fifkarnes element, dem
han få flitigt fökte och granfkade, vetenfka-

pen aldrig tillf) lleft kan beklaga, gaf åt detta

Fifkflågte det paflande namnet Pleuronefles (af

TtAevgcci latus och v*J%», nato, vel vu%r^ 9 nata-

tor) eller Sidfimmare, emedan de fimma med
ena fidan, på hvilken ögonen fitta, uppåt
vånd. Slågtet år ett af de meft naturliga och
lått fldldt från andra. Efter Lmnéifka upp-

mu
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flållningsmethoden råknas det till den flock i FI-

Ikarnas klafs, hvilken har bukfenorna fåflade

midtunder broftfenornas fållen och igenkånnes

från nårgrånfande Slågten med en tunn platt

kropp, på hvars ena fida båda ögonen fitta;

bukkaviteten år kort utan refben och fiinmblå-

fa, och fitter emellan ryggraden och den kanten

af kroppen, fom fvarar mot ryggfenan. (Räc-

kor, Rajce , hafva åfven en platt kropp och bå-

da ögonen på en fida, men utom andra fkilje-

mårken finnes bukens hålighet nåftan i medel-

punkten och fynes på platta undre fidan.)

Flundrornas ögon, altid uppåtvånda, åro for-

fedda med en blinkhud, fom bevarar dem ifrån

fand och andra ffcadliga åmnen, lom uppe-

hållas i vattnet, ifynnerhet under och efter

flormig väderlek. De ligga meftadels på bott-

nen och heldft der den år fandig; men att

de åtminftone icke aliid ligga i fanden ned-

grafda till hufvudet, fåfom Block tror, flutar

jag deraf, att jag ofta ifrån en båt, fom åt-

följde fmå låtta nåt, hvarmed jag låtit fifka,

fedt Flundrorna tidigt limma uppåt och töka

fig en utflygt genom nåtet. Hade de legat i

fanden eller blott på denfamma nedtryckta,

fkulle viflerligen noten gått ofver dem och de

icke fladnat inom denfamma. Deras rorelfe i

vattnet år icke qvick eller häftig ej eller åro

deras fenor, hvarmed framnkridande rorelfen

Ikall verkftållas, fä flora, att de kunna myc-
ket deriili bidraga. Kroppen , fom de hålla

med
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med fin undre plan fhedt Mild emot - hafs*

bottnen , får en vågig rorelfe likfom Alens |

ryggfenan och anaifenan jämte fljertfenan tje-

na till ftyren, att ej kroppen faller aldeles i

famma plan fom vattenytan, och broflfenor*

na famt bakfenorna underhjelpa rorelfen fram-

åt. Saknaden af den med luft fyllda fimmblå*

fan, hvilken år få allmän hos andra fifkar

och fom tjenar dem att häftigt kunna flytta

lig i vattnet till hvad hogd de behaga, utvi,

far ytterligare, att Flundrorna åro af naturen

ämnade att fållan ofvergifva hafsbottnen, hvil-

ket de docklikvål vifTerligen kunna, ehuru med
mera befvår ån andra dertill organiferade fi-

fkar. Den undre lidan, fom ftåndigt vånder

ät bottnen och mörkret, år hvit, hvaremot
den orre eller ogonfldan år vanligen af någon
mork fårg med mer eller mindre efter döden
varaktige fläckan Sjelfva bukhinnan (jperito-

n*eum) år ofta fvart på ofre fidan och hvit

på den motfvarande. De aga for ofrigt hjer-

ta, gallblåfa, iefver och mjålte; tarmkanalen,

år ej lång och beflår vanligen af 2— 3 krok-
ningar och finnes hos de flefla några maik li-

ka korrta bihang, fom fynas vid nedre mag*
munnen på tarmens yttre lida. Honans Agg*
flockar eller Romm och hanens Sådesblåfor,

kallade Mjolke, ligga fåiom aflånga tunna
kroppar, 2 Rycken af hvardera, ofvanfor de
ofriga innanmåten i buken. Kroppen år be-

klådd med fjåll, fom dock åro mer och min-

K. V. Au Hmidh Qva L D dre
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dre fynlige, emedan de ofta åro djupt i hu-

den nedtryckta eller med en flemhinna 6fver~

dragna. Deflas form och ftållning åro hos oli-

ka arter ofta ganfka fkiljaktiga. Nåsborrarijie

åro dubbla på båda fidor och ofta kan den
fråmre med en liten valvel dier hudflik lik-

fom tillflutas. Undre fidan år till fin fidolinia

och ofriga egenfkaper lika med den ofre, men
utom den redan nåmda olikheten i fårgen och
felande ögonen, år den finare, med mindre
tydliga fjåll forfedd och mera platt ån den of-

re. Strålarnas antal i fenorna år ganfka för-

änderligt ibland deffa få vål fom ibland an-

dra filMlag och bor icke fynnerligen komma i

fråga; det år defsutom ganfka befvårligt att

foka defla karakterer.

Samma makt, fom nekade Flundrorna

förmågan att hafiigt rora fig i vattnet och att

med låtthet lyfta fig, gaf dem anvisning på
fodåmnen, fom, ehuru horande till Djurriket,

rora fig ånnu långfammare och viflas på hafs-

botten åfvenfom de fjelfva. Små fnåckor och

kräftor, onifci, malkar och vatteninfekter

famt fmä filkungar, fom de håndelfevis finn.

dom kunna fafttaga, utgöra flundrornas foda.

De tjena åter i fin ordning till foda for flor-

re Roffilkar, ifynnerhet af Torfkflågtet, Ka-

beljo, Längor m. m. och Hackor, fom åta

flundrorna, ifynnerhet medan de åro fmå.

De Flundror , fom fångas vid Svenlka firån-

derne^ leka om våren bittida och fåtta fina
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agg eller lågga fin romm på fjovåxter och
emellan flenar. Till upplysning om deras gåt-

va att foroka fig torde jag få anföra Harmers

uppgift i Philof. Transadt for år 1767, enligt

hvilken en Flunderhona hade 1,357400 ågg.

Unga Individuer åro merendels ljufaft till

fårgen. Somlige arter ibland Flundror, ifyn.

nerhet de fom meft uppehålla fig på djupet

(t. ex. Helgftundran), hinna till en nådan of-

verdrifven ftorlek. Fifkare råkna icke på ögo-

nens låge utan anfe de arter, fom endaft der-

igenom hufvudfakeligen åro olika
i
for blotta

artförändringar; de påftå ock, att det finnas

Flundror med båda platta fidorna mörkt får-

gade. Hvad det förra vidkommer, vore det

väl en hogft ovanlig artförändring, emedan
genom ögonens flyttning på andra fidan. fifken

bleflikfom omvänd, hvarföre det år icke tro-

ligt; könens olikhet år ej eller derigenom ut-

märkt > ty jag har funnit hanar och honor
af båda arterna. Den fednare uppgiften, att

båda fidorna vore lika färgade, har jag aldrig

fett. Med iåkerhet kunna defla tvifvelsmåi

icke afgoras, forrån erfarenheten blifvit på
det fått rådfrågad, att defs utflag kan anfes

fullkomligen gällande.

Flundror fångas med not-, uti nåt* fom
ofver en natt eller dygn utfåttas i fjon, eller

ock på krok, hvarvid mafk, fnåckdjur och
dylikt brukas till agn. Helgflundran tas åfveu

på krok med fifkbitat till agn eller bete.

D 2 M\m«
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Flundror finnas i Nordfjön och Öfierfjön och

gå vifla årstider på fomliga ftållen till flrom-

marnas utlopp i hafvet. Somliga arter anfes

for vålfmakliga och Ila derefter vårde. De
få kallade Rigifche Butten eller fom de hos

ofs nåmnas Risbuttor, åro torrkade Flundror,

fom komma från Riga och Revelfke trakterna.

Flunderflågtet, ehuru icke ibland de talri-

kafle, harlikvål blifvit fördeladt i fina under-

afdelningar. Grunden dertil har man ftundom

tagit af kroppens mer eller mindre aflånga

form, ftundom endaft af ögonens ftållning på
ena eller andra fidan. Båda indelningsfåtten

hafva fina fvårigheter; i förra fallet kan man
icke utfåtta grånfen emellan den runda och
aflånga formen , emedan det finnas arter, fom
genom fin fkapnad förena bågge afdelningar-

nä; i fenare fallet, hvilket år låttaft och båft

i ögonen fallande, famt ger en fkarp grans'

emellan bågge afdelningarna , nödgas man for

mycket från hvarandra aflågsna de arter, fom
i anfeende till formen borde komma hvar-

annan närmare. Ockfå har man under famma
flågte anfört åtfkilliga arter, fom i affeende

på munnens fiållning, gål-öpningen, kroppens

form och andra egenfkaper fkulle beråttiga

* dem att utgöra ett fårlkildt Slågte. Sådane åro

t. ex. Pleuron. Solea, Zebra, bilineatus, &c«

Om defla fkulle få inrymmas under ett egit

flågtnamn, hvartill jag fkulle föreflå namnet

Soka 9
blefve det egenteliga Pkurone&es-flågtet
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få mycket mindre talrikt och fkulle göra un-

derdelning mindre nödig. Det fkulle då kan
hånda vara bart att utan affeende på ögonens

låge börja med den, fbm hade en kropps-

form, fom af alla nårmade fig mert till en

cirkel och fedan gradvis art ifrån art kom-
ma till den, (om hade kroppsformen mert der-

ifrån afvikande eller den mert aflånga. Det
vore då lått att af ordningen, fedan man kän-

de en eller 2:ne arter, (luta till formen af den,

fom fkulle bertåmmas.

Efter derta grunder vågar jag underflålla

Kongl. Academiens profhihg följande ordning

af de Svenfka Arterna och Karakterer for

hvardera af dem.

PLEtJRONEcrEs: corpus compreflb - planum,
oculis in eodem latere.

Os in apice capitis, ma-
xillis difiinélis , inferiore lon-

giore.

Solea: corpus compreflb-plannm, oblongum s

oculis in eodem latere.

Capitis apex, roftrum re-

ferens , obtufus, rotundatus;

ore femilunari in margine

inferiori, maxillis indiftin*

dis, fuperiore longiore.
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Pleuronectes.
i:o. Maximus oculis finiflris, corpore fubcircu-

lari, fupra tuberculis afperrimo.

2;o. Rhombus oculis finifiris, corpore fubcircu-

lari laevisfimo.

3:0, Platejfa oculis dextris, corpore fubrhom-.

beo laevi, maculjs fulvis fufco

cinétis,

4:0, Flefus oculis dextris, corpore fubrhom-

beo, utrinque afpero, maculis

ferrugineis obfoletis,

5:0, Poffer oculis fioiftris, corpore fubrhom-

beo afpero, faepe ferrugineo ob-

folete maculato.

(j;o. Limanda oculis dextris
,

corpore ova to

,

fquarnis ciliatis, linea laterali an-

te medium dearcuata, pinna

caudse fubrotundata.

^;o« Limandoicks oculis dextris, corpore ovato

oblongo laevisfimo, linea laterali

diftincta fubrecta, fquarnis maju-.

fculis.

8:0 Hippogtoffm oculis dextris corpore obion-

go laevi, linea laterali dearcuata,

cauda femilunata,

Solea,

i:o, Vutgäris (Pleuronect, Solea Linn.') oculis

dextris, corpore oblongo laevi, li-

nea laterali reda, fquarnis apicc

ciliatis,
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For att gora affeende få val på kroppens

form, fom ögonens låge, fkulle Slågtet kun-

na delas på annat fått, forft i 2:ne Flockar,

af hvilka den ena hade till kännemärke en

rundad kropp och den andra en aflång. Hvar-

dera af deffa kunde federmera delas i 2 andra

afdelningar, neml. med ögonen på vånftra och
med de famnia på högra fidan. Då fkulle

Svenfka Flunderarterna följa hvarandra i den-

na ordning:

i:o Corpus fubcirculare

l. rotundatum— cc) oculis finiflris:

1:0 Maximus.

2:0 Rhombus.

3:0 Paffer.

- ? —
/3J) Oculis dextris:

1:0 Platefla.

2:0 Flefus.

2:0 Corpus ovatum

l. oblongum — et) Oculis finiftris:

(Nulli.)

— /3) Oculis dextris;

1:0 Limanda.

2:0 Limandoides.

3:0 Hippogloffus.

4:0 Solea (Solea

vulgär.)

D 4 Jag
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Jag har anfört denna Uppflållningsmethod

for att vifa, huru PaiTer och Flefus åt (kiljas

från hvarandra; de åro hvarandra få lika,

att om nian icke ger akt på ögonens lagen,

kan nian icke utan noga granikande åtfkilja

dem och tyckas derfore icke bora förekom-
jna inom fårfkildta Afdelningar.

Af defla 9 Arter kånde v. Linné fåfom
Svenfka och anfåg fom egna olika Species

blott 5, nemligen Maximus, Plateffa, Flefus,

Jiippoglojfus och Solea; de ofriga 4 arterna har

jag träffat i Götheborgs norra fkårgård emellan

Marftrand och Uddevalla. Det år ganfka fan-

jiolikt, att om de Flunderarter , fom fifkas i

GUerfjon och på Skånfka ilrånderna, och ifyn-

nerhet i trakten af Kullaberg, nogare blefve

granfkade, fkulle vår Fauna ånnu^okas med
flera Arter af detta Slågte, fom fynes mera
åmnadt att bebo de nordliga ån de fodra haf-

ven, ifrån hvilka ånnu icke fynnerligen mån-
ga Arter åro kånda, De Arter Hr Prof. Retzius

fåfom nya befkrifvit i fm Fauna, har jag icke;

taft tillfälle låra kånna och granika

Utkafi

f) Utförlig bejkrifning 6fver hvar Art torde jag

framdeles fl åran meddela; de årp alla for-»

fa^tad^ efter lefvaade föremål*
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Utkaft till Gottlands Flora,

• af

GÖRAN WAHLENBERG.
Senare Afdelningen *).

uga (31c.) pijramidalis , emellan St. Görans

och Snåckegårdet vid Wisby»

Tevcrium Scordium, vid Roma och Gothemsån;
vid Slite: Fuiren.

Nepeta Cataria, vid Hau i Fleringe.

Mentha arvenjis. Hår och der.

Aquatica. Alleftådes.

Glecoma hederacea. Flereftådes.

Larnium album. Sålllynr.

purpureum. Alleftådes*

Galeopfis tetrahit. Allmånn.

Ladanum, i Tråkumla och Wall; fall-

fynt.

Stachys (320.) fylvatica, vid gården Smifs i

Öftergarn: LiNNe.
Ballota nigra, vid Akerbåcks kyrka, m. fl.

Marrubium vulgäre. Alleftådes ; kallas Buldrian*.

Leonurus cardiaca, vid Kråklingbo kyrka; fåll-

fynt.

Clinopodium vulgäre. Hår och der.

Thymus ferpyllum, ganlka allmån,

Acinos. Hår och der,

D 5 Om
*) Se Vet» Åc Handl. 1805, 2. Qy. p. 134»
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Origanum vulgäre» Thorsborg och Carlsoarna*

Scuteliaria galericulata , fållfy nr.

hafiifolia, vid Hau i Fleringe, m. fl. fl,

Prunella (330.) vulgär is. Allmän.'

/3. AUkog, m. fl. a, icke får fyn t.

Bartfia alpina, vid Klinte i en ång emellan

Klinte och Froyel: Billberg.
Rhinanthus Crifla galit. Alleflådes i fiorfla myc-

kenhet åfven i åkrarna,

Euphrafia officinalis. Ällmån.

Odoniites. Hår och der.

Melampijrum arvenfe. Flereflådes ymnigt.

criftatuni. Alleflådes.

praten]e. Alleflådes.

fijlvaticum , vid Thorsborg.

Pedicularis paluflris , vid Wisby ladgård och
Hultungs i Bunge.

Antihirrtimum Linaria. Hår och der.

(340.) minus, vid Walls kyrka fparfamt.

Scrophularia nodofa , i Öjar, Wall m. fl. fl.

Linnea borealis , i nordoflra delens fkogar fle-

reflådes, t. ex. på Bunge udden i

Ardre; for ofrigt mellan flygfands-

bergen på Fåron och i Eikfla; åf-

ven i fodra fkogarne emellan Gar-
derungs och Sandefkes Gåflgifvare-

gårdar. Billberg.
Myagrum paniculatum

, på Weflergarnsudden
endafl.

fativum , 1 Endre; hår och der ym-
nigt: LiNNe.

Draba
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Draba verna. Alleflådes.

muralis, vid Capelshamn: LiNNe.

incana, hår och der i Hall, på JFår6n
?

med flerflådes.

Lepidum ruderale. Wisby ned vid hafvet

petrceum. Alleflådes.

Thlaspi C3 5°0 cirvenfe. Hår och der.

Burfa paflorif. Alleflådes.

Cochlearia dåhica på veflra fidan af On alleflå-

flådes, på flora Carlson i florfla

myckenhet.

Cardamine praienfis. Alleflådes,

hirfuta, vid Klinte på hafsflranden

bland flengrufet foderom hamnen.

Sifymbrium fupimtm, Ahr i FJeringe invid qvar*

nen: Falk.
Sophia. Wisby ladugård.

Erijfimum officinale, på Wisby gator.

Cheiranthoides. Wall.

Turritis glabra. Alleflådes ymnigt.

(360.) hirfuta. Hår och der.

/3. alpina, på torra opna berg och
backar icke fållfynt; påFår-
on ymnigt.

Brasfica Napus , flereftådes, ifynnerhet nåra haf-

vet i fydoflra delen ymnigt.

Sinapis arvenfis, ganfka alimån.

nigra, fållfynt.

Raphanus raphanijlmm , på Bunnås åker vid

Hoborg: Lin Ne.

Bunias Cakile, vid Wible: LiNNe,
Ifatk
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Ifätis tin&oria, på Weflergarns udde och om-
kring St. Görans vid Wisby; på Ön Kla»

fen vid Kylley och lilla Carlson; Linnc.
Geranium fangvineum. Alleflådes.

fylvaticum. Alleflådes.

robeniamim. Hår och der.

C37°0 lucidum, på oftra fidan af landet i

kalkflotfens blottade branter icke

fållfynt, t. ex. Thorsborg, Ardre

,

Herrevik i Öflergarn, Lcrgraf i

Ruthe, Öflerby i Lårbro, Lauters

på Fårén.

rotiindifolium. Hår och der.

disfefåiim. Wall invid gårdesgårdar,

cplumbinym , nedom Stenkulla -backen
mellan bufkarna.

cicutarium. Hår och der.

Malva fylvejlris, i fodra delen flundom ymnigt
Fumaria officinaiis, vid Fåro kyrka.

Polygala vidgat is. Allmän.

var. foliis radicalibus cuneiformibus*

Hår och der.

Coronilla Emerus , vid ofira och norra fidan af

Thorsborg, famt i Ardre vid ett

berg | mil ofter om Mullvalls ,

utan fru&ification.

Ononif fpinofa, ganfka allmån.

Anthyllis (380.) vulneraria. Alleflådes ganfka

allmån.

Orobus vernur, vid Medeby x Hall och Thors-

borgens fot endaft.

tuberofas, endaft vid Butlexs på Fåron,
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Lathyrus praten/is. Alleftådes ymnigt.

Vida fepium, fållfyn t.

Cracca. Alleftådes ymnigt:

fativa. Hår och der.

Sijlvatica, i lilla Wede ång nåra Wisby,
Billberg.

Ervum hirfutum, fållfynt.

AJiragalus ghjdphyllus , iArdre; flereftådes: Lin-
Né ; vid Garderungs Gåftgifvare*

gård.

pilofus , på Wefiergarns Skansholme:

Falk.
Trifolium Melilotlms off., på hafsftranden

vid Wallavik i Ruthe; på Klafen

vid Kylley: Lusrifé.

repens. Hår och der.

pratenfe. Alleftådes ymnigt
montanum. Alleftådes.

arven/e. Hår och der.

procumbens ^r och der på tor-

ra, magra något fkuggrika ån*

gar och beteshagar.

Lotus corniculata, ganfka allmän.

maritima. Hår och der, åfven långtifrån

hafvet.

Medicago falcata. Hår och der ymnigt,

luputina, ganfka allmån,

Rijpe»

37) Trifotimn procumbens Linn. Gotthk Refa
år både Tr. pröeumbeas och minus Smith» Ffoft

Brit. p, 4403.
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Hyperkum C4oo0 quadrangulare. Hår och der.

perforatum. Hår och der.

montanum , påThorsborg endaft.

Scorzonera humilis. Alleftådes ymnigt* Kallas

Lammtungor.
Sonchw arvenfis. Hår och der ymnigt*

oleraceus. Allmån.

Prenanthes muralis. Alleftådes.

Leontodon Taraxacum
,
ganffca allmån.

0. paluflre
22

), i Elene myr vid

Koma; i lilla Wede ång.

autumnale* Alleftådes.

Bieracium pilofella. Hår och der, t. ex. på Fåron.

(410.) Auricula. Hår och den
murorum /3. Hår och der.

umbellatum. Alleftådes.

Crepis teUorum. Alleftådes.

LaUuca quercina> på lilla Carlson: LiNNé\

Hyoferis minima, på Wisby gator: LiNNe.
Hypochceris tnaculata, ganfka allmån.

Lapfana communis, ganfka allmån.

Cictioriuni Intybus ,
ganfka allmån.

ArBium lappa. Alleftådes.

Serratula (420.) arvenfis. Hår och den

Carduus lanceolatus. Hår och der.

nutans, på Wisby gator.

acanthoides , vid vågar och nog ymnigt
crifpus, i Wall på alfverna.

acaaios , i ångarna allmån.

Ono-

a8) Leontodon pattiftre Smijh. Fl. Brit. fid. 823.
— Linné omtalar den i Olåndlka Refan, f. 62.
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Qnopordon Acanthium, påBursnåfct: Lxnnx; på
Wisby gator.

Carlina vidgaris. Hår och der.

Artemifia vulgaris. Alleftådes.

campejlris* Allefiådes i florfla myc-
kenhet.

(430.) rupeftris. Hår och der i mycken-
het, t. ex. på opna fälten mel-

lan Hautråfc ochFårofund, vid

Ångevik iBunge, på låga hafs-

flranden vid Lergraf i Ruthe; på
flora Carlson : Lin Ne; i Eikfta:

Kolmodin; vidSlite: Svartz.
Blommar fent på höften.

ArUmifid maritima 29
). Hår och der, t. ex. vid

Klinta, Wågumevik i Lårbro , Burs*

viken, Grotlingbo-udde. Weilergarm

Gna»

29) Artemifia maritima, ehuru Svenfk, ar litet

eller intet kand och på mångfalldigt fatt mifs-

kånd. Den finnes kanlke icke utomlands, och

år för åfrigt märkvärdig genom fin hogft an-

genäma lukr. Man åger ingen figur af den»

lamma (om icke den i Woodmllts Med. bot.

t. 122, hvarpå dock rotbladen fela); det tor*

de fåledes tillåtas mig att bifoga en fadan.

Att utreda huru den ån på ett ån på ett an.

nat fått blifvit mifskånd, det lämnar jag gar-

na åt någon annan, och det vore ej heller på
fitt flålle att hår foretaga fådana underfoknin-

gar. Jag må blott anmärka, for att gora den
mera kånbar, att den ej åger minfla fpecifica

afEnitet med Artemifia abfxnthium; att den ykl
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Gnapkalium dioicum. Alleftådes*

fylvaticum. WalL
uliginofum* WalL

Erigeron acre. Alleflådes.

Senecio vulgctrif* Alleftådes.

Solidago virgaurea 30
). Alleflådes.

Inula folierna, ganfka allmån.

britannica, på torrare kårrjordsfålt vid

Kallbjerga på Fåron.

(44,0.) dyfenterica, vid Botveda i Ojar: Lin«
Né; i Eikfta: Kolmodin.

Bellis perenniSp ganfka allmän,

Chryfånthemum Levcanthemum* Allmån.

Matrkaria inodora, Hår och der.

j3. maritima, vid Wisby m. fl. fl.

Ån»

icke ar iå vida affkild från Art. vulgarls, men
kan dock icke billigtvis jemforas dermed. DeS
fnohvita ludd, fom 6fvertåckef hela växten *

år nog likt det på undre ridan af bladen på
Artemifia vulgaris, nämligen beftående af fina

mycket fammanvicklade och fammånhångande
hår (icke korrta och raka fom på Art* äbfin-

thiutn). Receptaculum och fru8ificationsdelar«

na åro alldeles lika Art. vulgaris. Blomvip*

pans grenar åro fore blomningen lutande med
fp i tfen, men fedan uppråttflående med alltid

feflila blommor. — Tabellen foreftåller hela

växten litet fore blomningen, men fig. 2 ea

gren af etc odlat fpecimen efter blomningen.

30) År den vanetet, fom kallas S. virgaurea

Withering* Arraog. 3Ed« 3,
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Anthemis iin&oria. Allrnån.

arvenfis* Hår och der.

Achillea Millefolium* Alleflådes.

Centaurea fcabiofaé Allmän*

£facea, ganfka allmän*

Cijanus , ganfka allmån.

Filago C45ö0 tnontana, i Bunge fparfamf.

arvenfis, på fåltet vid Rone kyrka*

^fafione montanä, på fandfåltet mellan Butlexs

och Sudergårda på Fåron* lamt vid

Stenftuga i Bro.

Viola caninä. Hår och der.

laffiea Smith., vid myrkanterna i Eik*
fiä och Romä*

hitta. Hår och der.

thirabilif , på feta Ikuggrikä ångar i Wall.
och Högrån.

irkotor. Hår och den
Orchis bifolia. Atleilådes*

Morio. Alleflådes, men fparfamh

(460.) paiuftris
3I
), på våta och opna flrafi-

Ké V. Acad. Handl. Qv. /* E deri

%t) Orchis patu/tris: bulbis indivifis* neéiarii la»

bio cuneiformi fubqiiädrilobo bafi biden--

tato, petalis dorfalibus obtufiiifculis di*

Vergentibtis j cornii obtiafiufeulo* foliis li*

hearibus convolutis*

Örchis paldflris Jåcquiri Jc. plant* rar. Vol. I*

t. 181 bona*

Örchis enfifohä Vittars Delpb. II, p. 29

1

Allioni Aufi* Fl* pedem. — VailU
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den af en djup myr vid gården Wi*
ke i Boge Socken.

Örchis

par. t. 31, fig. 33, 34. Ort/w Vet,

Ac Handl. 1800, T. 3, f. A.

Blef funnen i blomma d. 4 Au g. Caulis

altitudine O. Morionis, foliofus. Folia 2— 3
usque ad duo pollices a fe invicem remota,

brevibus vaginis crasfitudine folii innixa, vix

una linea latiora, lineari-attenuata, longitudi-

ne vaginae proximi folii, convoluta. Bracleae

(f. Spathae) fubftantia foliorum (in O. Mom*
m et mctfcula membranaceae tenues coloratae),

fparfae , in acumine fubulato germine longiore

definentes. Flores tantum 5, 6 a fe invicem

magis quam in O, Morione^ et mafcula remoti,

colore obfeuriores, crasfiores quam O, niafculce,

majores quam O. Morionis, magis furfum fpe-

élantes quam utriusque. Labium bafi horizon-

tali linea recla a calcare usque ad duas lineas

a conjunäione cum galea procedente ibique ter-

minata protuberantiis duobus dentiformibus;

dein defleéHrur, ipfum labellum angulumque
obtufum efficit cum bafi et calcare (ne c reöa

linea protrudhur, ut in O. mafcula et Morio-

ne); lateribus deflexis, dorfo obtufo curvili-

neo; lobis omnibus longitudine aequalibus*

mediis anguftioribus. Cornu paullo longius

(quam O. Morionis} obtufiufculum (neque

marginatum, ut O. Morionis, neque obtufum

et incraffatum, ut O, mafcalff), defcendens

(nec adfcendens, ut O. Morionis). Galea ovali»

oblonga (nec ovalis, ut O Morionis). Petala

dorfalia oblonga (uec ovalia Ö« Morionis , nec
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Orchis mafcula, på hårdvallsångar alleflådes i

florfla myckenhet 32
).

militaris. Alleflådes i myckenhet.

ujtulata. t Alleflådes i myckenhet.

pyramidalif, i norra delen fållfyn t, nåml.

på en våtaktig beteshage bevåxt

med barrfkog f mil foderom går-

den Bilköps i Bunge ymnigt; på
torra ångar vid Hau i Fleringe:

Bergius.

E 2 Or-

lanceolato-falcata O. Mafctilce) , obtufiufcula (nec

rotundato-obtufa O, Morionis , ne acuminata

O. mafculce), divergentia (nec conniventia O.
Morionis, nec reflexo-approximata O. mafculce) f

nervis tribus manifeftis notata.

Anm. Jacquins citerade tabell foreflåller he-

la växten ganlka val; dock faknas alldeles de

tandformiga upphöjningarna på labelluin fram-

for faux. I detta affeende år Tab. 3 , fig. A.

Vet. Acad. Handl. 1800 att föredraga.

32) Orchis mafcula blommar något fenare ån

O. fambucina eller under Äppelträdens båfia

blomning och O. Morio fl rax t derefter. Då
deiTa kommit i lin hogfla fägring börjar O. mi~

titaris opna fina befynnerliga blommor och fe-

dan O. ujlulata. Vidare litet fore hobårgnin-

gen blomma O. conopfea och bifolia, under hö>

bärgningen O. odoratisjima ; och då alla delfas

blomning år förbi, återftår O. denffora, fom
då anfenligt pryder lunderna. Sift af alla fann

jag C. palu/lris.
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Orchis odoratisfima 33
), på våta fkogsångar håj?

och der tcmmeligen ymnigt, t. ex,

g mil foderoin Halls kyrka, mel-

lan Ruthe kyrka och gården Kop«*

arfve; mellan Wike gård i Boge
pch Gothemsån; i Sundre: Falk;
i Grotlingbo: Swartz.

conopfea. Alleflådes i myckenhet.

@. denfijlora 34
), i lunder och betes-

hagar på de flefla flållen ym-
nigt. Blommar efter hobårg-

ningen.

Or-

33) Orchis odoratisfima år ofta alnshog med myc-
ket långt ax och fmala nåftan gråslika blad.

54) Orchis conopfea /3. denfijlora: fpica elongato»

pyramidali floribus confertisfimis, foliis lan-

ceolatis.

År ibland de märkvärdigare varieteterna och

fannolikt perfjflens. Den år ej funnen forr i

Sverige. Den våier tillfammans med Orchis

conopfea, men blommar detta oaktad t en må-
nad fenare; år 3 gånger öorre med tjock och

fiadig ftjelk; har | tums breda nåftan lanfett-

lika blad, fom fitta tått tillfammans vid roten

(på O. conopfea åro de fparfa); axet utgör en

tat affmalnande cylinder (på O. conopfea me-

ra jemn tjockt) , hvarpå blommorna fitta få tått,

att Rachis alldeles icke fynes emellan dem;
Braclees åro korrtare ån Galea (på Orchis co-

nopfea råcka de utorn denfamma) ; Germen år

Jsorrtare och går mera vinkelrätt ut från fljeU
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Qrchis maculata. Alleftådes ymnigt.

latifolia. Alleftådes.

fambucina , på torra ångar mellan Wall
och Hogrån, vid Ljugarn i Ardre

och vid Klinta.

Ophnjs (470) ovata *), ganfka allmän, kallas

Ormblommor,
Monorchif. Hår och der.

Nidus avis
%

9 på fkogsångar i Wall och

Hogrån , fann vid Hultungs i Bunge
ganfka fparfamt.

infefåifera mijodes. Alleftådes.

Serapias longifolia, på våta ångar alleflådes;

blommar litet före Parnasfia.

latifolia, på hoglåntare fkuggrika ån-

gar alleftådes; blommar då rågen

fkåres.

Lonchophyllum , i Hablingebo : Swartz.
Zojiera marina. Hår och der.

E 3 Cha~

ken, hvaraf blommorna bli mera nedåt flåll-

da; alla petala åro trubbigare, korrtare och bre-

dare, lateralia vetta mera nedåt, laciniae la-

bii åro lika långa och mycket trubbiga, fpor-

ren år korrtare, tjockare och affmalnande.

*) Uti LiNNés Gottl. Refa, fid. 233, anfores O-
phrys foliis cordatis, hvilket fannolikt år

tryckfel och bor heta ovatis.

Då jag hår alltid brukar Linnés namn, fa

vare derfore icke ogillad den nyare indelnin-

gen af ProfefTor Swartz i Vet. Acad. Bandi
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Chara vulgaris 30, nåftan alleftådes. Åfven i

falt vatten vid WeOergarn.
jtexilis, vid Kullftåde i Wall; på on Fu-

rillen vid Kylley: Linnc.
Zannichellia C480) paluflris, på Grotiingbo ud-

de : La nnc,
Lemna polyrrhiza. Atlingbo fållfyn t.

minor. Hår och der fparfamt,

trifulca, i Bjorke fparfamt.

Sparganmm ereUam /3. Rothe och Wall.

natanr, i kärren mellan fandber-

gen på Fåron ymnigt och i ett

kårr oflerom Walls kyrka.

(farex dioica, på våta ångar alleflådes.

pfijllophora, på något våta ångar alle-

flådes.

arenaria. Hår och der.

lepomna. Hår och der. t. ex. vid But-

lexs på Fåron fparfamt., i Wall nog
ym-

sgoo. Jag har trott min ringa öåmma intet

kunna bidraga till deffa namns allmännare an-

tagande, och har derföre åfven hår följt den

fattade principen , att uti fortekningar af den-

na befkaffenhet, alltid, få vida (ke kan utan

tvetydighet, bruka de mefi kånda namnen,
om de ock i några affeende'n icke vore de rik*

tigafte.

: 15) Chara caulibus aculestis Linn. Gottl. Refa

f. 221 år blott en fin varietet af Chara vul«
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ymnigt, vid vågen mellan Roma
kyrka och klottret.

Carex (490) intermedia Gooden. På våta ån*

gar alleftådes.

vulpina, i diken och vid vatten flere*

ftådes.

muricata Gooden. På fkuggrika ilyn*

nerhet fuktiga ångar ganfka all«

mån.
Jiellulata, på kanterna af de djupa kår*,

ren mellan fandbergen på Avanås
och i en våt ång vid en fandbacke

ej långt från Stenftuga i Bro; fåll-

fynt.

teretiufaila Gooden. På en våt ång mel-

lan Roma klofter och Elene myr,
farm vid gården Långhammars på
Fårort,

flava. Alleftådes.

/3. flavefcens. Alleflådes.

fulva 56
), på våta ångar vid Hafdhem

och vid Limor trålk nåra Demba
gård på Fåron ymnigt.

binervis: Smith; på våta opna ångar
allmån.

panicta, på våta fiåilen ailmån.

g 6) C. fulva år Iikfom ett medium mellan Ca*

Jrex flava och C. binervis, dock i miri tarika

närmare befiågtad med den fenare. Näinnel

fulva år fullkomligt pallande.
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Qarex äifiam
37

)> P* grufiga hafsftrånder hår
och der ymnigt, t. ex. vid Wisby,
Weflergarns kronholme^ Bursviken,
Hummelbosvik i Burs, Wågumevik
i Lårbro, Wallavik i Ruthe, Fåro-
fund.

(500) exienfa ä8
), på hafsftrandcn vid

Hummelbosvik i Burs ymnigt och
vid Wågumevik i Lårbro fparfamt*

Carex

' Dä denna Åfhandling forft Ikrefs och irt*

fåndes, var den Inledning till Caricographienj

fom redan år tryckt, icke ens påtånkt* Det
var då nödvändigt, att med betkrifningar och

fynonyma befiåmma flere mindre kånda Starr-

arter, hvilket allt nu åter vid Afhandlingens

omfkrifvande utan faknad kan utelåmnäs. Till-

lika finner jag fkåligt* att nu ombyta de

namn, fom befunnits mindre riktiga. Håraf
uppkommer en oriktighet vid Citationerna i

Caricographien, hvars orfaker jag dock trott

vara tillräckligt att hårmedelft tillkännage* Så-

ledes kallades C. diflans då för G. littoralis,

C* binervis for diöans * C. extenfa for C* är*

Cuata och C. paludofa for C. tephroftachya.

C. diflans år alltid hel och hållen blekgrön,

då deremot binervis år blågron med brunak*

tiga ax och C. fulva gulgrön* C* diflans fins

ock uti Kalmare Lån: Liljeblad.

38) C* extenfa tyckes till naturlig affinitet kom-
ma nårmafl till C. diflans. Den finnes ock vid

Wefteryik: Förfeltes*
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Carex digitata, på fkogbevåxta berg alleflådes,

dock åfven på tåixiligeii opnä ftål-

Icn.

/3. På något våtä opriä åiigär flere*

fiådeSi

ericetorum. Hår och den
prcecox. Älleftådes.

piluliferä, på torrå något fkogbevåxtå

ångar, foiri ågä flygfand tili grund
vid Ljugarn i Ardre norr om ham-
nen, vid Sandvik i Oftergarn, emel-

lan Hamra brunn och Heligholmem

tomentöfa 39
)

-

9 på feta hårdvallsångar all-

mån.

fiaccä 4°)* på något våta ångar ganfka

ältmåri.

capillaris, på opnä magra kårrjördsårigar

hår och den
drijmeja > i ångsliihdaf älimårh

pallefcens, på något våta ångäf hår öfcfa

der.

510) cäfpitofä. Älleftådes.

acuta, tämligen fållfynt.

K. r. Åéi Hähdh Qy. /. T?

39) Hela växten år blågron. Den utfkjuter un-

der jorden krypande ftolones. Vaginge folio-

rum opnä fig med dylika nåtformigä trådar*

forri på C. flriöa erhållit lå mycken uppmärk*
famhet.

40) C. limofa, Limh GottL refa ficL 196% ii

C. flaccä Schrébi
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Carex paludofa Gooden 4I
). Ett dike på en

våt ang vid Smiis gård i Fleringc.

veficaria Gooden. Vid kanterna af Ele-

rs e myr nåra Roma klofter, m. fl.'ft.,

hår och der.

hirta 42
}, på våta ångar alleflådes.

JBelula alka. Alleflådes.

Alnus glutinofa, endaft på Avanas,

Urtica urens, ganfka allmän.

dioka, ganfka allmän.

Myriaphyllum fpicatum, i h afvet vid Weflergarn
med flereftådes.

Quercus (520) robur , ganfka allmån ifynner-

het i fodra delen och de inre de-

larna af landet.

poryhs avcilana, ganfka allmån.

Pinus fylueftris, hogft allmån ifynnerhet på vå-

flra pch norra delarna af landet.

Abies
,
ifynnerhet allmån i nordoilra de»

len af landet, men finnes icke på
hela Fåron 43

} 8

Satix

41) C. paludofa kommer nårmafl till C. riparia,

42) Hela växten blir flundom alldeles glatt och

endaft Capflerna behålla fina hår.

^3) På Fåron växer endaft tallfkog. Man vet

med nog vifshet, att gran tål långt mindre

köld ån tall 5 och kanfke ger granlkogens wte-

b\ifvapde på Fåron ^illkånna, att vinterblå-

{len från Nordhafyet med mycken häftighet

fpelar ofver norra delen af Gottland, och få-
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§allx fragilis. Hår och der.

xaprcea, fållfyn t.

alba, vid Kiinta.

fufca $. argentea 44) , i flygfanden på Å=
vanås ymnigt.

Myrica gale. Hår och "der.

Popuhis tremula. Hår och der.

Mercurialis (530) perennis. FlereAådes, Linne*
^fimiperus communis. Allrnån.

Taxus baccata. Gothem och Boge.

Holms lanatus. Alieflådes.

Acer platanoides, fållan riktigt vild.

Fraxinus excelfwr, ganfka allmån.

{Slutet i näjia QirartaW)

FÖP^

ledes gor defs luftftrek flrångare an femma*
rens befkaffenhet tyckes utvifa.

44) Ax Salix argentea Smith Flor. Brit. p. 1059,— S. arenaria Gcertn. de frufl;. tab» Q©« —
S. incuhaceu Schkuhr Handb,
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under namn af Ebb och Flod, har långe uW
gjort ett af de intrefTantafte foremål för Geo-
metrens och Naturforfkarens djupiinnigafle och

lyckiigafte underfokningar. Få Naturhåndelfer ;

åro få val utredde och få noga beräknade fom
denna märkvärdiga höjning och fånkning af

Oceanens yta, h vilka uti Solens och Månens
Attraktionskrafter till vår Jord erkänna orfav

ken for deras tillvarelfe och olikheter. Men det

gifves ockfå andra förändringar uti hafsytans

höjder och deraf föranledda .rorelfer i defs vat-

tenmafia, fom icke kunna hårledas ifrån fam-

rna grund, men likväl icke åro mindre verk*)

liga eller af mindre inflytelfe uti Naturens hus-

hållning, hvilka dels undgått dc Naturkunni-

gas granfkning, dels med mindre fullftåndig-

het blifvit utredde och förklarade. Ibland

deffa kan m&a i fynnerhet räkna de mellan

Tröpikerne och i deras graianikap belågne

verldshafvcns beflåndiga flytande ifrån ofter

till välter, de märkliga flromdrag, fom på åt-

skilliga Hållen, med fä mycken våldfamhet, fat»

ta hela 6 månader oafbrutit uti en vifs di*

redion och den ofriga delen af året uti flri-

dig kofa, vattnets beflåndiga ftrommande ge-

nom Gibraltars fund inåt Mcdelhafvet, dc af

I j ofårande väl kårrda ftromfåttningar inåt al-

la betydliga hafsbugter, famt flere andra, min-
dre regelbundna, men icke defs mindre jan-

Cka anmärkningsvärda rorelfer.
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§. 2.

Vid detta tillfälle åmnar jag endaft uppe-

hålla mig med underfokningen om Stromdra*

gen i Öfterfjån och denna Hafrviks födande och

fallande, h vilket åmne, få vida jag känner,

icke förut blifvit med någon uppmårkfamhet

hetraktadt.

Hvar och en , fom varit i tillfälle att nå-

gon tid gifva akt på defla Phenomener, måflé

hafva fig bekant, att Öderfjon icke flår be-

flåndigt vid famma höjd, utan ganfl<a mycket
Förändrar fig» Igenom denna förändring kom-
mer vattnet i rorelfe och flrommar fororfa-

kas, fom vintertiden gora ifarne ofåkra och

mm fommaren utmärka fig genom ett nåftari

befiåndigt flytande, ån åt den ena kofan ån

åt den andra. Emot långt utfkjutande ud-

dar och ännu mer uti fådana trånga fund,

fom åro belågne emellan ftorre fjärdar, där

vattnet under fttt ftigande eller utfall i myc-
kenhet måfte flyta fram, år denna rorelfe

i fynnerhet märkbar, famt fiundom få våld-

fam, att de fållan åro betåckte med is ocfo

med ftorfla fvårighet kunna genomfaras, når

man har drömmen emot fig. Lågt vatten och
flillare flrommar plåga gemenligen inträffa på
vårtiderne och racka långt inpå fomrarne. På
de fla tider förekomma iållan betydliga förän-

dringar. Tvärtom bcfinnes hafeytan oftare hög

på hoflen; ftarka och hafliga ombyten ifrån ^

G 2 högt
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högt vatten till lågt famt tillbaka, infalla elä

fom oftaft, och flrommarna blifva föränderli-

ga ooh oroliga. Under vintertiden har man
mindre reda på defla ömfluften. Att de likväl

aga rum, finner man nog af vattnets uppfti-

gande på ifen utmed ftrånderne, fom i Skåj-

gården allmänt kallas landftöp. Når vattnet

floder, måfle ifen ockfå flyta upp, men fom
den år faftfrufen vid ftrånderna , få år det en-

daft den yttre eller ifrån landet långre belåg-

na ytan, fom uppfpånnes och får en konvex
figur. Vattnet, fom enligt fin natur alltid flål-

ler fin ofverfta yta i vattenpafs, måfte fåle-

des fliga upp ofver den ifen, fom ej får hö-

ja fig, och flår derfore ftundom till närmare

2 alnars hågd ofver denfamma. Detta fortfar

till defs vattnet faller eller ifen lofsnar ifrån lan-

det, dåden, enligt fin mindre fpecifika tyngd,

flyter jåmt upp och iågger fig ofverallt i ho-

risontalt låge ofvanpå vattnet. Under fådana

vinterfioder år det, fom de flora isfprickor

tillkomma, hvilkä af Skårboerne kallas vrå*

kar eller råkar. Når isen genom vattnets fti-

gande alltför mycket uppfpånnes och ånnu år

fåflad vid ftrånderne, få måfie den fönder-

fprångas, då defla befvårliga och farliga rem-

nor tilllkapas, fom ofta träffas på flora fjär-

dar, löpa tvårtofver dem ifrån det ena lan-

det till det andra, gemcnligen alla år på fam-

xna flållen, och flundom gå till 2 a 3 alnars

bredd, få att man utan bro icke kan kom-
ma éfffer dejp* Vid
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Vid vackert upphållsvåder och långvarig

flilltjc år Öfterfjons yta flillaflående och ge-

menligen låg eller vid fin medelhöjd, men i

mulen eller regnaktig väderlek, och i fynner-

het under ftark och långfam nederbörd, korrt

for eller vid början af håftiga ftormar, år den

högt uppdrifven och mycket omväxlande.

Vifla vindar medföra ockfå lågt vatten, då
andra deremot åro gemenligen med uppfjå

förenade; men defla omftåndigheter åro, i

anfeende till olika orter, mycket fkiljaktiga.

I Bottenviken år vattnets fallande ett tämligen

fåkert tecken till påföljande nordlig vind.

Uti Ålåndfka och Svenfka Skärgården bebå-

das denna vind åter ej fållan af en foregåen-

de uppfjo. Omkring Pommerfka kuflen och
Öfterfjons fydliga ftrånder har jag vål icke

fått tillfälle att gora fådana obfervationer,

men om man får fluta af analogien, få må*
fte fydliga och helft fydoftliga vindar dår

förebådas af vattnets utfallande, och de nord-

liga, fom blåfa på kuflen, af defs fligande,

% 3-

Uti detta vigtiga åmne faknas ånnu nog-

granna och utförliga antekningar. På de flå-

fla ftållen har man alldeles icke gifvit akt på
defTa förändringar, och om man på några or-

ter anftållt iådana obfervationer, få kan man
likvål ej uppvila en långe fortfatt kådja der-

af, ej heller har man förenat dem med andra

G 3 .
der-
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dertill horande meteorologifka antekningar,

fom likväl år angelågit, om man af dem
fkall hemta någon fordel.

Att en fortfarande och på flere flållen an

vand uppmårkfamhet på deffa Phenomener
likväl fkulle medföra betydliga fordelar, la

rer icke kunna beflridas. Ty utom den för-

mån att på detta fåttet kunna leta fig till or

fakerneaf deffa förändringar, få fkulle Landt
hushållning, Sjöfart och Fifkerier deraf håm-
ta en fåker och direft nytta, Derom ofver-

tygas vi af de i ytterfta Skärgården boende
fifkare. De äga den hemligheten att kunna
forutfåga vindar, nederbörd och flormar med
en vifshet, fom fkulle förvåna den uppmärk
fammafte Metereolog. Ofta har jag beundrat

deras fpådomskonft och begagnat mig deraf.

Deras kunfkaper i denna våg grunda fig for-t

nåmligafi på vattnets nigande och fallande och

•de deraf beroende ftrommarnas dire&ion och

fart Foranlåtne af fitt läge och näringsfång

hafva de ifrån urminnes tider varit nodfaka-

de att lämna all fin uppmårkfamhet åt deffa

håndelfer och hafva af egen och förfäders er-

farenhet fkapat fig vifia märken och reglor,

dem de båttre kunna lämpa till tillfället ån
befkrifva,

|i 4,

De uti 2 § anförda obfervationer tillkån-

nagifva ett oflridigt famband emellan vindar^

ne*
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ne, väderleken och hafsytans förändringar,

men man kånner icke orfaken dertill. Svag

och foga trolig fynes mig den förklaring,

fom uti några phylifka Afhandlingar anfores,

att vindarne genom fitt påftotande fkulle for*

må framdrifva vattenmalfan for fig och kun-

na hoja den till flera fots ftorre höjd på den

under vinden belägna kullen ofver defs låge på
låfidan. Att vågarne uppkomma af vädrens

verkan år obeftridligt , men vattnets trycka

ning, tyngd och egenfkap att fåtta fig i jåm-
vigt måfte i de flefla håndelfer ofortofvat er-

fåtta den lilla forflyttning vågen gor, fom
verkligen år mindre ån man foreftåller fig„

Defsutom borde ju, om den anförda forkla»

ringen vore fann, ett flodande alltid följa på
en håftig och långfam vind uti den led vin-

den verkat; men erfarenheten intygar, att

flödandet gemenligen går förut och att vatt-

net åfven på den under vinden belågna ku-

flen faller, medan vådret ånnu med häftighet

fortfar. Hvar och en fjofarande kånner, att

flrommen efomoftaft fåtter emot vind och
våg. Den fom tviflar derpå, må käfta i fjon

en fårfk rufka eller något annat åmne, fom
till flörfla delen af fin volume håller fig un-

der vattnet och fåledes ej låmnar ett flarkare

fång åt vådret, få fkall han fnart finna, att

flrommen icke år bunden vid vädrets och vå-

gens diredion utan rått ofta fåtter dels tvärt-

emot dem, dels uti fnedvinkel emot deras, kofa*

G 4 öm
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Om de vid andra tillfållen följas åt, få bevi-

fa deffa undantag tillråckligen , att den all-

männa förklaringen år falfk och att cn an-

nan måne fokas ifrån båttre grunder.

Genom jåmforelfe emellan Barometerns och
hafsytans förändringar tror jag mig hafva

upptäckt den råtta orfaken till det ftigande

och fallande, fom ÖRerfjons yta år underka-

flad. DefTa förändringar bora hårledas ifrån

famma kraft: vår J.tmofphers eller Luftmajfas för-

änderliga tyngd, fom genom fin olika tryckning

upphöjer och nedtrycker den ena och den andra.

Når Barometern flår högt, få år väderleken

behaglig, lugn och torr, men defs fållande

tillkånnagifver nederbörd, flormar och flarka

förändringar; ju lågre den flår och ju mer
den fpringer upp och neder, defs opålitligare

och föränderligare år väderleken. Således fin-

ner man, att de Phenomener, fom plåga be-

bådas af högt vatten, oekfå plåga utmärkas

af låg Barometer, och tvärtom; få att, når

Vattnet ftiger, faller Barometern, och når

Vattnet börjar falla, få år Barometerns fligande

icke långt borta. På fådant fått har jag mer-

endels funnit deras rorelfer uti reciprokt for-

hållande med den omflåndighet, att vattnets

ändring gejnenligen hinner något förut. Jag bor

likväl tillika nämna, att jag ockfå anmärkt

undantag ifrån denna allmänna regel, åfven-

foxp
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fom att mina obfervationer icke kunnat i

oafbrutit fammanhang långe fortfåttas.

Ehuru håg Barometer och lågt vatten

famt låg Barometer och uppfjo icke ofkilj-

akteligen följas åt, få gora de likvål h var-

annan, ofver hufvud råknadt, få troget fåll-

fkap, att man ej kan undgå att foka orfaken

dertill, och denna innehålles med all den till-

forlåtlighet , fom i Naturkunnigheten erhållas

kan, uti det yttrande, fom i nåftforegående §.

år anfört. Borometer - obfervationer bevifa

ojåfaktigt, att Atmofpherens tryckning icke

år på ett och famma ftålle beftåndigt lika famt

att den kan vara mindre på ett flålle och vid

famma tid florre på ett annat. Orfaken till

denna forånderligbet år ånnu icke utredd;

men den må vara hvilken fom hålft, få år

fjelfva faken noga bevift och utom allt tvif-

velsmål. Efter Atmotfpheren trycker olika

på farfkildta ftållen, få måfle defs verkan på
ett fammanhångande florre vatten eller ett hafs

yta kunna vara ölika, och efter ett Fluidum
alltid fåtter fin ofrc yta uti horisontalt lage,,

når ingen (råmmande kraft förhindrar det,

få följer lika tydligt, att ytan icke kan flå

horizontalt, om någon del deraf finnes mer
belaflad af en ofvcrliggande tyngd, ån - den
ofriga.

G 5 $-7-
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§• 7-

Detta Bevis måfle igenom följande rai-

fonement blifva ånnu tydligare. Lått A H B
Tab. fig. foreftålla en Se&ion af hela Öflerfjon,

ifrån Pommerfka vallen upp till Torneå. Om
luftens tryckning alldeles icke vore till, eller

om denfamma vore lika flark ofver allt, få

Ikulle detta hafs ofverfla vattenyta AB flå

uti fullkomligt vattenpafs. Men om Barome-
tern flår vid A eller i Pommern i decimaltum
högre ån i Torneå eller vid B, få bår ju hvar

qvadratfot af hafsytan vid Pommerns flrånder

en florre tyngd, ån en lika flor vidd vid

Torneå, och den år lika med tyngden af

ioo dec. cubiktum qvickfilfver, fom våga nå-

2800 lod eller 88 fkålp. Om man i flållet for

qvickfilfver fubfiituerar en vattenmafla af lika

tyngd, få befinnes, att hvar qvadratfot af

hafsytan nåra Pommern under denna fuppo-

fition måfle vara belaflad med en tyngd, fom
fvarar emot en rattenbetåckning af 14 decim.

tums eller i T
4^ fots höjd. Genom denna oli-

ka tryckning måfte vattenytan fåledes intaga

låget a b, fom år 14 decim. tum lågre vid

flrånderna af Pommern ån i Torneå,

Om man medgifver detta, fom år få en-

ligt med Hydroflatikens erkånda grunder, få

år Problemet upploft och nian finner tillika

or-
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orfakcn till den häftighet och oemotflåndliga

kraft, hvarmed vattnet på vifla fammantrång-

da ftållen framtränger. Vår Atmofphers be-

tydliga tyngd år ofs noga bekant och defs

förändringar åro lika vål kånda. Den ftor-

fla Baroineterhojden i vårt climat år omkring

26I dec. tum och den allralågfta nåra om-
kring 24. Skillnaden emellan delTa Extrema,

fom år 25 tum, fvarar emot 35 dec. tum el-

ler ^\ fot vatten. Om den nu uppgifne orfa-

ken"till vattnets fligande och fallande år fann,

få bor den florfla obferverade fkillnaden emel-

lan högt och lågt vatten icke heller vara ftor-

re ån 3| fot. Denna difference ofverensftåmmer

ock få ganfka nåra med mina egna obfervationer

och de antekningar, fom jag kommit ofver.

Några få undantag, fom ftundom förekomma,
torde kunna hårledas ifrån locala och fpe-

ciella orfaker. Orter, fom åro belågne uti

ofverfta bugten af en lång och mycket fpittfig

hafsvik* fåfom Petersburg uti ofverfla åndan

af Finfka viken, och flera dylika, kunna ftun-

dom erfara ett ftarkare flodande, når en lån-

ge ihållande och häftigt inblåfande vir.d ge-

nom en hog våg, fom nåflan råcker till bott*

nen, hindrar vattnets utflytande och en vai>

tenrik flod under tiden tillbringar mera frifkt

vatten ifrån det ofvanföre belägna landet

Tvärtom fkola vid fådana oar och klippor,

fom åro belägna midt i hafvet, fåfom Gottland,

Gott(ka Sandon, med flera, fkiljaktigheten emel-

lan
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lan hågfla flod och utfall icke en gång hinna
upp till den angifnå ftorjeken. Ännu torde det

ej heller vara fullkomligen utrönt, om icke

Månens och Solens attradioner åfven i vårt
haf kunna rillvågabringa en verklig, ehuru
hittills icke anmärkt, Ebb och Flod, fom i

fin mån fkulle oka eller minfka denna hafs-

ytas förändringar.

i- 9.

For att kunna veta, huruvida Öfferfjons

Migande och fallande mera bor anfes fåfom

en flyttning af defs egen vattenmafia ifrån det

ena flållet till det andra, ån en verkan af

Nordfjovattnets intrångande eller utflromman-

de genom bågge Bålterne och Örefund, har jag
v

uträknat Arean af Öfterfjön och rymligheten

af defs 3:ne utlopp. Om våra Sjokort åro

pålitliga, få utgör Öflerfjons yta i areal vidd

7,150 Tyfka eller nåra 3,457 Svenfka qva-

dratmil, når åarnas vidd afdrages och man
räknar hela hafvet och defs bägge armar ifrån

Toraeå och Petersburg till trångafte öppnin-

gen emellan Helfingborg och Kroneborg i Öre-

fundj famt i flora Bålt ifrån norra udden af

iLangeland till motfvarande udde af Seland.

Denna yta gor i Svenfka qvadratalnar en fum-

raa af 1,120,068,000,000.

Närmade afftåndet emellan Helfingborgs

brygga och Kroneborgs udde år omkring 7,000

Sven»
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Svenfka alnar, och ehuru djupet ar fkiljak-

tigt, på fina ftållen anda tili 17 famnar, få

torde medeldjupet icke kunna tagas till mer
ån 12 famnar, få att en Transverfal-Se&ion

kan utgöra 252,000 Sv„ qvadr. alnar. Om
man vidare antager, att bågge Bålterne till-

fammans gora dubbelt få mycket, få blifver

Tvår-Seclion af alla 3 utloppen tillfammans

omkring 750,000 qvadr. alnar. År 1 803, i

flutet af Juni och början af Juli månader,

loggade jag flere gånger ftrommens häftighet

midtför udden af Kroneborg-, dar den löper

flarkaft, och fant den vara emellan 2 och 3

Knop, nårLotfarne fjelfve förklarade den for

ovanligt ftark. Låt den i fitt hogfta gå till

4 Knops häftighet eller 1 fjomil i timmen,
och medgifvom, att den har famma häftighet

ofver hela fundet på ytan och vki botten.

Om drömmen ockfå fåtter med famma fart i

Bålterne, få följer, att den uppgifne Arean
af alla 3 utloppens Sedtioner bor multipliceras

med 12,500, fom uti Svenfka alnar år läng-

den af 4 minuter eller en fjomil uti denna
Latitud, då Produ&en 9,375,000,000 uttryc-

ker mångden af det vatten i Sv. Cubikalnar,

fom på 1 timma hinner in- eller utftromma på,

deffa 3:ne ftållen. Öm man vidare multiplicerar

denna fumma med 24, få får man Produden
235,000,000,000, fom uttrycker myckenheten
af Cubikamar välten, hvilka på ett dygn hin-

na inftromma eller utflyta genom deffa ut-



qo 1806 , Jpr. Maj. gfun.

Men efter Öflerfjons yta var 1,120,068,000,000
qvadratalnar, få år det tydligt, att det be-

höfves lika få många Cubikalnar vatten for

att hoja denna yta en aln högre, och om
fiflnåmde fumma divideras med den foregåen-

de, få finnes, att det behofves 4,94 eiler nåra

5 dygn, innan Oflerfjon ikulle kunna höjas

2 fot genom den vattenmafla, fom möjligtvis

kan inflyta genom de öppningar, fom finnas '

emellan denna hafsvik och Nordfjon och att

det följaktligen går åt g dygn och 1 5 timmar
for ätt bringa famma haf till 3£ fots höjning»

fom år defs florfta förändring»

Att vattnets ftigande vifla årstider mycket
befordras genom den vattenmängd , fom af

otaliga ftorre och mindre elfvar, åar och
båckar inflyter, och vida måfle ofvertråffa

den afgång utdunflningen fororfakar, år lika

få tydligt, fom att vattnets fallande genom
detta tillopp fordröjes. Nu intygar erfarenhe-

ten, att Öfterfjon ftundom diger 2 fot inom
dygnet, deraf fynes fåledes, att en fådan

j

flark förändring mera måfle vara en följd af

Öflerfjons egen vattenflyttning ån af något in-

firommande genom defs utlopp, hvilket enligt

ofvan anförde calcul icke kan på 24 timmar
fyJieft gå till § fot. Nödvändigt måfle fåle-

des luftens tryckning vid fådana tillfållen va-

ra mycket föränderlig och till följe dåraf Ba-

rometerns roxclfer ftarka och faåfliga. Men
når
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når Öflerfjon i längre tid om vårarne flår

mycket låg eller hofletiden långe år hog, få

kan Barometern flå flilla och vara vid fin

medelhöjd, låg eller hog, utan att deraf kan
dragas några bevis emot de grunder, fora

hår blifvit fladgade, emedan fådana pheno-

mener endafl tiilkånnagifva, att hela Öflerfjön

vid fådana tillfållen verkligen håller i förra

håndelfen mindre och i den fenare mer vat-

ten ån vanligt år,

$. IO.

Detta åmne år icke ånnu fullkomligen ut-

Tedt och kan icke heller blifva det, innan

behöriga obfervationer i långre tid göras på
fiere flållen omkring Öflerfjon och noggran-

na antekningar dermed förenas ofver Baro-

meterns forhållande, nederbörden, väderleken,

och vindarne. Då forft torde man kunna
vånta något fiorre ljus uti ett åmne, fom
hittills icke år vidrört, och då torde det blif-

va lått att utreda orfakerne till de förutnåm-

dc Anomalier, fom nu åro få fvåra att for-

klara. Igenom xorliknande af Barometerns
ändringar med hafeytans rörelfer måfte nian

ofelbart kunna med ftörre tillforlåtlighet förut-*

låga vindarnas, temperaturens och väderle-

kens ornfkiftem, ån man hittils endafl med
Barometerns tillhjelp förmått, till oberäknelig

förmån för vårt Jordbruk ,
Hobårgning, Skör-

dar
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dar och Sådestider, utom andra foretag uti

flere flags (torre och mindre hushållning,

. i u.

Om en långre tids erfarenhet och noggran*

na obfervationer nårmare beffyrka fanningen

af den förklaring hår blifvit uppgifven, få

förmodar jag, att defs tillämpning ef fkall blir-

va in 11;rånk t till de förändringar, fom. till-

draga fig inom Olkrfjons grånfor, utan blh>

va lika brukbar vid utredandet af andra flo-

ra fjoars llromdrag, utfall och flodande. Ät-

mintlone har jag uti Bohuslånfka Skargården

a&mårkt flrommar, fom lika naturligt hårle-

das ifrån defTa principer. Strommarne, fornt

hår åro mycket våldfammare ån uti Ofterfjon ,

gifva med fin direclion och deraf härrörande

flod eller utfall på ett ganfka beilåmt fått vid

handen, hvad väderlek och vindar, fom fo-

reilå, och uppmårkfamme fifkare forftå, gan-

fka vål att begagna fig deraf, emedan man
kan vara fåker på landvind, torr luft och
uppehållsväder, få långe vattnet flår lågt och
{kommen fåtter ifrån landet; men få fnart

{kommen vånderom och vattnet börjar lliga»

få åro (lönnar, nederbörd och hafsvindar i an-

nalkande. Hvem finner icke, att lågt vatten

och landvindar hår uppkomma af famma orfak,

en tung, flarkt tryckande och mycket fp-åns*

tig luft ofver det tillgrånfande falla landet

och att våHliga vindar famt hogK vatten må-
flc
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fle inflålla fig* fä {nart ert tyngre och fpåns*

tigare luft verkar på NordQons aflågsnare de-

lar* Samma tillämpning Ikulle kunna firåckas

ånriu vidare, få framt det icke vore båttre *

att genom en Öorré mångd af obfervationet

gifvå deffa principer ett allmännare fortroen-

de. For dettat ändamål onfkaf jag» att våra

meteorologi/ka Obfervatiöner måtte- mera ut-

vidgas och anftållas efter en redigt uppgjord

och fammanhångande plan och att refultater*

iie deraf måtte med tillbörlig granikning fäm*

läs, jåmforäs öch till Allmänhetens kunllkap

låmnas. Deffa nyttiga aiitekningar harva i vå*

ra tider mer förlorat ån vunnit i förtroende»

Man anfer dem fnarare fom en loflig nyfiken*

liet ån en vetcnfkaplig förrättning, dåraf inan

kan våntä gagn och upplysning* Made det*

ta fordomsfulla tankefått upphora och Natu*

rens håndelfer af alla (lag änfes öch betrak»

tas med den fullkomliga tippmårkfämhet öck
forfkningsandä* fom defla Oora föremål for»

tjena! Ho Vet, om de Phenöméner, fom ftii

fynas oberoende af h varandra* icke årö pk
det nårmaile förenade öch tilldraga Cig tket

lika eviga och oföränderliga lagar > fom Himlå^
kropparnas rorelfer, dem vi med få undräns»

vård noggrannhet kunna beftåmma? Den dag
kan komma* då våra öinbytllgä vindar$ va*

ra våderléksikiftenj flormäf öch hederbord
med faiiimä vifshet kunna forutfågaSj fom
Formorkelfef öch Månlkifteri # hår det tackel*

«. fr 4<* Bandi, il H %
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fe, fom nu höljer Naturens flefta verkningar,

år borrttagit och det flora fambandet, fom
forenar deni, nu endafl afbrutit och ftyckevis

kåndt, blifvit framlagdt uti den förträffliga

ordning och fullkomiighet, fom fvarar emot
tfefs upphofsmans vishet och åra.

Bcfirifmng ofver ett nytt Sått att inmura
Skepös-Kettlar och Förfok y anftållte med
en och famma Skepps^Kettil ^ inmurad

den ena gången på det nya fattet

och andra gången pä det fått, Jom
allmänt brukas pä Örlogs-

Fartygen;

af

C. G. SJÖSTEN.

Vid genomlåfandet af de Forfok Hr Gref-

ve Rumford anflållt i Miinchen med flora Kok-
kettlar, inmurade på ett få formonligt fått,

att mera ån | Brånsle därigenom fparades,

tyckte jag, att denna upptäckt borde kunna
användas vid flere andra kokinråttningar, dar

brånsle ifynnerhet bor minimas. Bland deflc

råknar jag kokinråttningarne på Liniefkcpp

och
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och Fregatter, hvilka fordra en lådan f6rbått>

ring, att icke allenafl en anfenlig qvantitet

ved måtte fparas, utan åfven både ved och.

flenkol nyttjas med i amma heqvåmlighet till

eldning. Genom mindre veds intagaode uti

ett fkepp erhåller man ett ilorre utryme får

vatten och andra perfedlar, h vilka på långa

fjorefor åro hogft nödige och hvilka ofta for

vedens ikull icke kunna tagas om bord. Al-

la deffa fkål foranlåto mig att år iGcö råd-

fora mig med Herr Vice - Amiralen , m. m. >

af Chapman, for att få veta, om det

rum» fom nu vore tillåtet for vanliga Ca-

byfor, kunde utan olågenhet på något fått

okas: och erhöll till Ivar, att 5 tum rundt«

omkring vore det hogfta, fom Cabyfan kun»

de utvidgas; ty mera tillåter icke rummet i

fkeppet. I anledning af denna infkrånkning

var det omöjligt att bibehålla den anordning,

fom Grefve Rumford anvåndt vid fina kok-
kettlars inmurande: hår matte nyttjas en ny»

hvilken jag får underkana Academiens granlie*

ning,

Tab. IIIFig. l foreflåller Elevation af Ca-
byfan med ett ftycke af muren och jårnpltås-

beklådningen, föndertagen få, att man fer ket»

tilen A, rökgångens bredd emellan kettilen och
järnplåten B, fkorflenen F F, en del af eld-

fiadsrummet C, fkottluckan D till famma rum
opnad och den tillflutna fkottluckan E for

aikfallsrummeto

H 2 Fig.
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Fig. 2 föreftåller planritningen, tagen ef-

ter p P af linien OP (Fig. i.), uti hvilken

kettilens botten, utmärkt med Parallelogram-

men G LUR, hvilar på tegelftenar uti alla

horn och på en mur 0 0, uppförd på det

xnedlerfta af G R under kettilen. Härigenom
tvingas lågan, hettan och röken af elden på
roftjårnet N att foka fig den våg, fom den
böjde pilen utvifar. T, T, T forefiåller jårn-

plåtsbeklådningen fåfom på vanlige Skepps-

Cabyfor och m, m, m murbeklådningen* De-
len P Q, år öppen, for att låmna röken och
hettan tillfälle at gå borrt därigenom uppföre

kettilens fida uti rummet a b c d, fig. I, famt

utgjor i arealvidd § af roftjårnets N Area.

C utvifar dörrens bredd, hvarigenom bräns-

let fkali inläggas på roftjårnet, och under fam-

ma dorr år en annan till alkfallsrummet^

hvars bredd år utmärkt med de pun&erade

linierna I K, ML.
Fig 4 år en Profil, tagen efter linien AB

uti fig. 2 och H I uti fig. i. A A foreftål-

ler kettilens fida, P Q, opningen emellan ket-

tilens botten och planen uti fig. 2, dar den

böjde pilen fynes: uti denna öpning fynes

åfven en del af muren O O under kettilens

bottens DC, DC opningen emellan kettilen

oc ?i m irbekladningen på båda ändarna. Bred-

den af opningen P Q, C^ig- 2) **ggcr allrfå

utom kettilens fida och muren Q^ULGR,
fom, uti fig. 2 omgifver kettilen nedantill, går

icke
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icke högre upp på kettilens fida ån Q,PD
Otvifar

(% 4). M,M,M år muren och T, T,T
jirnblecksbeklådningen.

Fig. 3 år en Profil , tagen efter linien C D
(fig. 2) och linien KL (fig. i). B år dör-

ren for ved-inlåggningen, E dorrhögden till

afkfallet, If ronjårnet, fF murens hogd fram-

manfor roftjårnet, FGgf J:delaf murens cy-

lindrifka böjning framfor rofljårnet, FH mu-
rens docering under kettilens A A botten.

Emellan E och e fkulle man kunna gora en

hvålfd Canal for att leda mera luft till afk»

fallsrummet, om få behofves hvar ock icke

uteflutes den aldeles. DC, DC åro drag-

opningar på lidorna om kettilen likafom uti

fig. 4 M,M,M och T, T,T hafva famma be-

mårkel fe fprn uti fig. 4.

Fig. 5 år en Profil, tagen efter linien EF.
(fig. 2) och linien M N (fig. i> BB år en

tjock järnplåt, determinerad till långd och
bredd. DC, D C år en del af dragopnin-

garne, fom till hela deras vidd fynas uti fig. 3
och 4. A A år ett flycke af kettilen, fyn->

bart emellan järnplåten B B och murbeklåd-
ningen MM. Opningen PS år den enda,

hvarigenom röken fkall utdrifvas i Cabyfans
fkorflen och finnes utmärkt med G uti fig. 1.

I anledning af denna Conflruftion måfie

alltfå den upphettade luften och röken förft

boja fig under kettilens botten, uppftiga på
H 3 ket*
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kettilens ena långfida , pafFera båda kettilens

kortare fidor och flutligen utgå i fkorfienen

genom opningen på den fidan af kettilen. fom
år belägen midtemot den forflnåmde lång»

fidan
?

faoit under hela denna paffage affåtta

långt mera af fttt vann - åmne till kettilen

och det dåruti varande flytande åmnet, ån då
kettilen blifvit inmurad på vanligt fått, hvil-

ket beflår dåriui: i:ö att intet roftjårn nytt»

jas; 2:0 att dörren år juft på det flållet, dar

muren O O (fig. 2) blifvit anlagd under ket-

tilens botten uti ofvanbefkrifne cohflrudion.

5:0 att lågan och röken af elden, fom ligger

fpridd under hela kettilens botten, genaft har

tillfälle att på ena lårigfidan eller ifrån C till

Q (fig. 1) begifva fig upp i Jkorflenen FF,
emedan dar icke finnes någon mur C G eller

något annat hinder, fom tvingar låga och rok

att gå en annan våg.

For att fe, huru flor fkillnaden kunde blif»

va emellan vedåtgången till vattenuppkokning

uti en och famma kettil, inmurad på defla

fårfkilta fått, onfkade jag att få anflålla

fortök med verkliga Skeppskettlar och anmåltc

mig till den andan hos Vice-Amiralen, m. m.,

Hr Bar, kajalin, anhållande, att han i underdå-

nighet ville hos Hans Maj:t Konungen föredraga,

att en Modell till m ny Cabyla vore inlem^

nad och tillflyrka, att forfok blefvo anftåll-

da i flört till utrönande af detta confli uélions-*



igoé, Jpr. Maj. £fun. 99

fåtts formoner. Herr ViceAmiralen, fom med
fårdeles valvilja upptog min begåran, lemna-

de mig federmera den glada underråttelfen

,

att Hans Maj:t Konungen i Nåder anbefallt, att

forfok fkulle anftållas till utrönande af den ved-

befparing, fom genom det af mig foreflagne

nya inmurningsfåttet for Cabyforna flöde att

vinna, och i anledning deraf blefvo forfo-

ken forleden hoft anftdllte på det fått, fom
hosgående Protocoll närmare utvifar, af Herr

Öfverfle-Lieutenant, m. m., Grubbe, Hr Öfverr
fte~Lieutenant Scheldon, Hr Major Sjöbom och
Majoren, m. ni., Hr Baron Lagerbjelkt.

KokfSrfök

Anflållte år 1803 d. 28:de September, den
l:fla, 8'.de och I2:te Odober med en Skepps-
Kettil, inmurad de 2:ne forfta dagarne efter

cn af Hr ProfeiTor Sjoflén uppgifven Modell
och de 2:ne fenare dagarne med famma Ket-

til, inmurad på det fått, fom på Örlogsfkep-

pen hittils vanligt varit, Forfoken anflålltes

på Kongl. Caftellholmen vid firanden under
bar himmel.

H 4 For-
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Anmärkningar vid Férfoten.

Vid j:fla Forfoket d. 28 Sept. var Muren icke

fornt eldad eller uppvärmd.

Vid alla Forfok har man genaft, få fnarfc

Kettilen kommit i full kokning, uttagit och

afflåckt Brånderna eller Stenkolen famt vågt

dem.
Vattnets myckenhet har vid alla forfoken

varit lika flor eller 163 kannor.

Under denna kokning (Forfoket i:a) nytt-

jades icke något lock ofver kettilen.

Vinden Sydvåft med h6g och klar luft.

Lab, B. S. Cultié.

Vid s:dra Forfoket d. 28 September.

Kettilen afkyldes och fylldes med lika

mycket vatten famt forfågs med lock.

Vattnets florre värme i kettilen ån i fjon,

hvarutur det håmtades. hårrorde af ugnens

värme från förra kokningen.

Vattnets värme i fjon io| grad.

Vid 3:dje Forfoket d. 28 September,

Kettilen, fom genaft blifvit afkyld efter

$:dra Forfoket, oftes full med kallt vatten,

frvilket urtappades korrt forrån den vanliga

vattenmängden inhålldes, men murens värme
ökade dock temperaturen 2 grader.

Under hela kokningen var locket på ket*

tilen,

H 5 yiå
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Vid 4:de Forfoket d. i Oftober. — Stenkol.

Vid defla forfåk med Stenkol nyttja-

des 5 # Björkved till Stenkolens antänd-

ning.

Klockan ii, 2§ ; hade vattnet icke mera
ån 620 * värme, oaktadt 30 # Stenkol blifvit

inlagde i ugnen, hvårföre locket lades på kit-

telen.

Hela denna dag blåfle det en ftyf refvad

Merfegels-kultie. Vind O. S. O. med hog och

klar luft.

Vid 5:te Forfoket d. 1 Oét — Stenkol.

Kettilen afkyldes och fylldes med vanlig

myckenhet vatten, fom af ugnens vårme och
qvarlåmnat vatten fedan förra forfoket vid

antåndningen hade 42°* värme.

Rökens värme uti fkorflenspipan uppdref

Qyickfilfret i Thermometern till 176 gra-

der.

Under hela denna kokning låg locket på
kettilen.

Vid 6:te Forfoket d. 1 O&ob.— Stenkol..

Kettilen afkyldes på famma fått (om uti

g:dje Forfoket och vattnet hade vid antånd-

ningen 4o0$ temperatur.

Under hela denna kokning låg locket på
kettilen.

Sten-
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Stenkolen, fom till deffa forfok nyttjades,

voro till florre delen fmå fom grus.

Vid 7:de Forfoket d. 8 Odober.

Forrån detta forfok anfiålltes blef ugnen

nedrifven och kettilen åter inmurad på lam-

ma fått, fom den nu for tiden vanligen plå-

gar vara om fkeppsbord. Till brånsle nytt-

jades Björkved fåfom uti de tre forfla forfo-

ken d. 28 Septemb. Ugnen var oeldad fåfom

vid forfla forfoket nåmde dag och tåcklocket

nyttjades icke.

Skorftenen var under alla efterföljande for-

forfok få val fom under detta en fot högre v

ån vid de foregående och tillika forfedd med
huf af tegelften.

Rökens temperatur under eldningen var

+ 286 grader.

Vinden N. V., måfl lugnt eller laber-kultie.

Vid 8:de Forfoket d. 8 Odober.

Vid detta forfok nyttjades trådlocket och
kittelen atky Ides till defs vattnet hade famma
temperatur fom i 2:dra forfoket.

Vid g:de Forfoket d. 8:de Ödober.

Trådlocket nyttjades och vattnet i ketti-

len afkyldes till defs det hade 13! graders

värme.

Vid
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Vid torde Forfoket d. 12 Od. — Stenkol

Stenkol nyttjades till eldning, h vårföre ett

roftjårn hade blifvit infatt i ugnen och under
roftjårnet var ett alkfallsrum. Ugnen oeldad.

Till antändning vid defta forfok nyttja»

des 2! # Björkved h varje gång.

Tåckloeket pålades kl. 10, — 37' vid 44°»

värme i kettilen.

Rökens värme observerades vara öfver

200 grader; men emedan den förra Thermo-
311etern var fonderftagen och denna icke gick

Jbogre ån 200, få kunde man icke precift be»

flamma gradtalet af rökens hetta.

Vinden N. V. med hog luft och frifk ref-

yad Mersfegelskultie.

Vid 1 i:te Forfoket d. 1 2 Od. — Stenkol

Vattnet i kettilen afkyldes formycket, få

att defs temperatur efter allt vattnets uttapp-

ning och nytt vattens infaållning blott var

©2 grader i ftållet for 42 , hvilket den hade

bordt vara.

Tåckloeket nyttjades under kokningen.

Vinden N. V., väderleken hog och klar

med laber Bramfegelskultie.

j{nm< Härvid får i allmänhet tillåggaf,

att vid 7;de, 8-de och g:dc Forfoken en flor

piyekenhet kol blifvit uttagen, hvilken icke

befunnits få flor vid i;fia f 2;dra och 3:djc

forlote,
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Dåremot har uppkokningcn icke gått få

lått ofver till full kokning, då kettilen varit

inmurad på det gamla, fom når den varit in«

murad på nya fåttet.

£fa?nforélfe emellan För/oken.

Af Pbyfiken år bekant, att då likartade

Maffbr, uppvärmde till olika varmegrad fam*

manblandas, värmen fordelar fig jåmt uti he-

la blandningen, få att den ena delen dåraf

erhåller lika få mycket värme fom den an-

dra, hvilket fker på det fått, att den hetare

Maffan uppvärmer den kallare, till defs båda
blifva lika varma. Således när majforna åra

lika floret, få år ock temperaturen uti blandnin*

gen lika flor med halfuä fumman af Majfornas

temperatur fåre blandningen, t. ex. i & vatten

af ioos och 1 41 af 70°* temperatur famman-
blandade, gifva en temperatur i blandningen

af 10 + 70 22 40°.

2

Åro majforna olika och uppvärmde till olika

temperatur , få år temperaturens gradtal % bland»

ningen lika Jlort med. den Qvoi, fom uppkommer
t

då hvärjé maffa multipliceras med fin temperaturs

gradtal och deffa produ&ers fumma divideras med
majfornas fumma , t. ex. 4 4 vatten af 20 och
6 tfe af 6ö°$ temperatur fammanblandade gifva

en temperatur i blandningen af ±&j^3iSS
- 440

= 44 . Nk
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Når dårfore den ena Maflan fattes p M,
den andra = ni, Maflfans M temperatur éz T,
maflans m temperatur ~ t och Blandningens

temperaturSi få år i allmänhet % ==

hvilken Algcbraifka formel Pro feflor Richman

i Pettersbug förft uppfunnit och med fiere

forfok bevift vara fann och enlig med natu-

ren *).

Sått hela blandningens Maffa =A= M + m
och antag, att m rz MafTan af fryskallt vat-

ten, hvars tern eratur t ~ o: famt låt maflans

M temperatur T = ioo° eller kokhet, få får

man af JScjvationerna A = M + rn och % ^

i m
1

" ^cn fryskalla vattenmaflan m be-

kant, hvarmed den kokheta M blifvit blan-

dad for att utgöra Temperaturen ^ i bland-

ningen med h varandra.

Ty då A = M + m få år M = A— m>
hvilket vårde for M, infatt uti iEquationen

S> 21 ~" m 4- m
*

' (bvaråft åfven vid denna un*

derfokning 1 = o) gifver % x. A - m T + m x 0

A — m -}~ m

eller A X = AT-mT, hvaraf man får

m T = A T — A X eller den fryskalla vatten»

maflan m W L^L*. Med

*) Se härom Grens Grundrifs der Naturlehre,

4:re Auöage, Halle 1801, feite 331 — 33*

och Schmidts Handbuch der Naturlehre,

feiie 28? &c« Giefen und Darm fladt i§oi.
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Med tillhjelp af denna asqvation kan man
beftåmma, huru mycket fryskallt vatten den

uti foregående kokningar nyttjade vattenmas-

fan innehållit vid hvart förfok, famt huru

mycket bränsle åtgått till att gora detta vat«

ten kokhett.

Genom kettilens matning har man funnit,

att den inrymmer omkring 163 kannor vat-

ten, hvilket råknadt i vi&ualievigt efter

62 % per cubfot eller 6, 2 # per kanna, gjör

1000, 6 # for 163 kannor vatten.

Uti iEqvationen kan man fåledes for jåmra

råkning flcull altid antaga A = 1000 #.

Vill man fatta vigten af den ved, fom
till h varje forfok verkligen åtgått = w, få

m x T S
utmärker ~ == —! genaft vigten af det

fryskalla vatten, fom 1 & Ved eller Stenkol

uppvärmt till kokningspunkten. Sålunda år,

Då Björkved nyttjades, uti

1:0 FSrfla FSrfSket m = ,0°°'

io

1 °Q ~ 9~~ 905 $
•ch ~ = = 12,5 # fryskallt vatten upp-

värmt till kokhetfea med 1 & Björkved.

2:0 Andra Forfoket m = 780 #.

V = M.f #.

3:0 Tredje For/oket m =2 872,5 #e

MedeU
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Medeltalet af det fryskalia vattnet , fom uti delta

tre forfak blifvit uppvärmde t ill kokhetta med

1 g Ved, ar T V T - c 13,5 «,

Då Stenkol nyttjades:

4:0 Fjérde Firfoket m = 90$ hväraf det qvaft*

tum b6r afdragas, fom 5 & tandningsved upp*

Varmt och fom per medium år i 3/5 ^ 5 s
67(5 *. hvarfSre-?U 9°*

~ <7'* = *f.6 *
Ir det fryskalia vattnets vigt, fom 1 % Sten*

kol uppvärmt till kokhetta*

5*0 FemU Forjoket ms 580 # och corrigerad pl
r e i pp • m 580 -—67»? i4

nyisnamde lätt ar— = -•• --^ ~ ss 32,03 ^*

6:0 j^Viftfe Förfoket m = 600 # och genom corre*

o- * n» 600 — 67, J

'

ction ar— ss =3 40,96 #.v
. 15 .

Björkved nyttjad till Eldning under kettileri Upp*

murad på gafö/a med 3 tums afftånd

emellan fidorna af kettilen cch muren»

7:0 Sjunde Forjoket m 2= 925 #*

g*ö Åttonde FSrjoket m = 7^0

~ ös 10,26 &
9io jVfatfflfe For(oket m == 865 fe

—: - 10,41 #*

Medeltalet af det fryskalia vattnets vigt, fom gg»

flow 1 # Björkved blifvit uppvärmt till kokhet*

ta, år altfå för deffa fårfök ^±i°^+'^
ss 9,66 3= 9§ &,
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Stenko! nyttjade till Eldning under kettilen, in*

murad på famtna fatt fom uti 7;de, g:de och

9:de forfoket.

Sq:o Tionde Forfoket 01 = 957,5, hvaraf det qvari-

tum fryskallt vatten bor afdragäs, fom genom

2§ # tåndningsved blifvit uppvårrht och fom
per medium gjor 2§ X 9§ = Ä 4g =s 24 #
och altfå år - =^ = 31,1v 30

1 i:ö 2?/ö/?* Forfoket m = 780 & och efter famdtä

correSion fom i föregående forfok år — s
75 5>9

19

fil

= 39>78

jffr*- Medeltalet åf det fryskallä vattnets vigt**

' fom genom i 0 Stenkol blifvit uppvärmt till

kokhetta, år iåledes for 4:de, fite och 6:te

förBken U±±Jl*L±J!*l fc 36,2 # och

f«*fe Medeltalet för io:de och inte 1^1 ^ &Z* g
fättet» %

35A4 m»

Medeltiden for tippkokningeh -

9 då Björkved

t -
' nyttjades uti de 3:ne forfla fonoken , år 1 tim-

ma 38 minuten

Medeltiden for uppkoknmgen uti 7:dé, gidé
ai

' och 9:de forföken år 2 timmar 48 minuter.

Medeltiden for uppkofaiingen, då Stenkol nytt*
s<Ltt6U

jades uti 4:de^ 5-teoeh6:te förfoket* år 2 tim«

friar 23 minuten

Gamla Medeltiden for uppkökningm uti i o:de och
^*

ii:té forfoket, dä Stenkol nyttjades
9 år 3

mar 28 minuter.

fté fé Acad. HmdU 1 ^
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Sålunda dr vid nya inmumingsfdttet

Medeltiden for uppkokningen, både då Sten*

kol och Björkved nyttjades 1 38 + 2 23 =4 1

t
'

SS 2 £ 2 2

Och vid gamla inmumingsfdttet :

Medeltiden under famma omflåndigheter
t * t

1
t * t '

3 48 + 3 28 s= 6 16 =38,
2 2

Samt vinflen till formon for nya inmurnings-

fåttet 56 procent i tid.

Vedhefparing.

Då nu Bränslets åtgång vid både det nya
och gamla Såttet at inmura kettilen måfte va-

ra i famma förhållande fom den fryskalla

vattenmafTa, hvilken genom lika mycket ved
under defla förfok i båda inråttningarne per

medium blifvit författ i kokning, få år hårat

klart, att detta forhållande blifver 13,5 : g~
eller 81 5 58 > eller att i det nogafle 39/0%
procent mindre ved uppbrånnes uti den nya
ån uti den gamla inrättningen.

Gifver man åter akt dårpå: att tiden emei*

lan brändernas uttagande och afflåckande £

s:dra forfoket och eldningens början i g:dje

forfoket var 3 timmar och 15 minuter, un-

der hvilken tid muren betydligen affvalnade

och att denna fvalningstid , på lika fått be-

räknad emellan 8'de och g:dc forfoket, icke

utgoz mera ån 45
4 dier | timma ,

hvarige-

nom
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nom ugnen icke fynnerligen kunde afkylas;

få torde man, utan att an fes får obillig, kun*

na råkna vedbefparingen i det hela till 40
procent och något dårofven

Sienkolsbefparing.

På famma fått kan man åfven råkna be»

fparingen uti Stenkol, hvilken efter defla for*

fok blott (kulle blifva 2 procent eller font

36,2 : 35, 44; men härvid får obferveras*

att de uttagneoch afflåckte Stenkolen uti ic:de

och titte forfoket vågdes få väta, att vatt-

net rann af vågfkålarne; hvarfore ock deffe

tittagne Stenkols vigt bor minfkas ganfka myc*
ket, forrån de uti calcul kunna upptagas*

For ofrigt bevifar uppkokningstiden och vig«

ten af de under eldningen inlagde Stenkolen

,

att g6| & uti nya inrättningen blifvit inlag*

de till 1350 # fryskallt vattens uppvärmning,

och att uti den gamla 1 689,3 # blifvit for*

fatte i kokning, fedan 150 blifvit forbm*
kade till eldning*

Om dårfore deffa vattenqvantitetéf divi*

deras med vigten af de under eldningen åt*

gångne Stenkolen utan att frän denna vigt

fubtrahera de uttagne och afflåckte, få har

uti nya nya Inrättningen
Ä
||;| ^ ig,6 # frys*

kallt vatten blifvit brukt till kokning med
1 # Stenkol och uti den gamla Inrättningen
a6
ff# = 11,262 fryskallt vatten blifvit upp*

kokt med 1 & Stenkol

/.-."-t--» For-
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Formedelfi den nya Inrättningen fparas fåle*

des något öfver 38 procent Stenkol; ty

= X>384> hvilken befparing i det nårmafte år

lika flor med Vedbefparingen , då Björkved

nyttjades till Eldningen*

I allmänhet torde man dårfore få antaga,

att 40 procent Bränsle (Ved eller Stenkol)

fparas genom det af Prof. Sjéflén foreflagne

nya fått att inmura Kokkettlarne om Skepps-

bord.

For ofrigt lårde man af deifa Foriok, att

Stenkol icke med beqvåmlighet kunna nyttjas

uti de nu brukliga Cabyfor, åfven då de for-

fes med Roftjårn, och att de tvärtom med
famma beqvåmlighet fom Ved kunna nyttjaSj

då Cabyfan uppmuras efter Profeffor Sjofiém

forelkrift; därjämte bor inmuringsfåttet få

verkftållas, att Kettlarne kunna utlyftas fot

att rengöras och befrias från Sot utan att rub»

fca murningen.

Förmånerna håraf på Liniefkepp och Fre-

gatter famt på alla Hållen , där flora kokpannor
nyttjas, åro ganfka betydlige, då den faefpäf-

de Veden, hvad Orlogsfartyg angår, lämnar
ett ganfka anfenligt utrymme for vatten ock
all annan utredning, fa vilket ifynnerhet på
långa Expeditioner år af mycken vigt.

Stockholm d. 18 O dl. 1803.

Gruhbs 9 Sheldon, Sjöbom, Lagerbjelke0

Föreltåend® Förfök åro- uti min när- och öfvervaro

Hnjftältt! & G. Sjölien.

För/Sk
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Förfåk till Sven/ka C i c a d-Ar t erna s

uppftåUning och befkrifning

af

CARL FREDRIC FALLEN,
Botan. Dcmonftrator vid Kongl. Acad. i Lund,

(Fortf. och flat frln i:fta Qvart. 1806, p. 43.)

S e c t i o q:ta*

(japite retufo vet inmqvati.

C. Scanica capite inaequali; fronte ante

oculos excavata, elytrorumque futura ni-

gropunéfcatis.

Mas 8c Fem. Infe&um flgulare, magnitudine

pulicis. Antennce tenuisfimae, ante ocu-

. los infertae. Oculi exferti, in mortuis fu~

fci. Fröns foveolata, in angulum antice

prominens, margine elevato, fepius fufco-

punäato; fubtus rugofa, rctufa. Thorax

reniformis. Elytra valde defiexa, femi-

coriacea, nervis elevatis, interftitiis pel-

lucidis; in ipfa futura connexa, macu-
lae vel linedlas minutae 2 — 3 nigrse. Al®
albidae nitentes. Corpus totum grifeum vel

fufcum, pedibus non ciliatis, nec ano pi-

lofo. LongiL 1 1 lin. Semper differt Se-

xus colore et magnitudine,

I 3 Mas
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Mas fupra grifeus, thorace in aliis nigrö,

albomarginato , in aliis pallido, macuiis

et lmeola difci nigris. Scutello nigro,

punélis intcrdum 2 albis minutis; abdo-
minc et pectore nigris vel fufcis, pedi*

bus pallidis,

Iwh major, tota cinerea, exceptis macuiis

frpntis (in plerisque) fcutelli (in quibus-

dam) et futurse nigris*

Anm. 1. Denna afviker ifrån alla andra

Cicad-artcr genom fit hufvuds utfeende och
fcunde vifTerligen hora til et eget Siågte. Den
tråffas omkring Slåttertiden i otrolig myc-
kenhet på Esperods ågor, och åfven lån*

gre frani, i gråfet bredevid Gårdesgårdar.

Anm. 2, Stundom åro de fvarta flackar*

ne på Honans hufvud nåflan omärkliga, åf-

venfom lineolae futurales hos Hanen efter

upiHckningen ofta förfvinna.

£2. C, obte&ft griieo.rufefcens, capite piano:

fronte attenuata, fubtus gibba; elytris for-

nicatis: fa fens duabus albidis.

In Scania mihi ransfime obvia; in Eri*

cetis Wefirogothi^ tempore florefcentiae non
tnfrequens. D, Gyllenbal.

Mw et Fem, Antennce ante oculos infertae.

Oculi valde exferti, fufcL Caput ma-
gnum, fupra planum, fuperficie tamen
inaeqqali, grifeo-rufefcens, pun&is 2 vcr«

ticis impresfis nigris? margine antico at~

tenuato; fubtus gibbum, gibbofifcite glo-

bofa.
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bofa. Thorax grifeus, latitudinc aequali,

capite anguflior, brevior, pun&is 2 anti-

ce inpresfis. Elytra valde convexa, pun-

&ato~rugofa , coriacea, rufefcentia, fafciis

2 albidis obfoletis; nervi diflin&i fufciores.

Corpus fubtus rufefeens v el fufeum; pedibus

concoloribus, non ciliatis, fed 2-fpinofis.

Mas fupra pallidior. Alce in hac fpecic

nuilae.

Anm. Denna befynnerliga eller ovanligt

byggda Cicad-art, fom åter fkåligen kunde
hänföras till egit Genus, år af lika florlek

med foregående, men af aldeles olika fkap-

nad, florre hufvud, jåmbred Thorax och
Elytra aldeles hvålfda ofver kroppen. Den
år i Skåne ihop med foregående art fåll-

fynt funnen i gråfet efter midfommarn i et

ångflålle på Elperod kalladt Korum. De
Exemplar jag fett af båda könen hafva al-

la varit utan flygvingan

£f a $ fus.

Roflrum capite vix longius. Clypeus ro-

tundatus, corneus, roflri bafin te*

gens. Labium vix ullum. Antennas fe-

taria;, tenuisfimse, articulo primo vix

crasfion. Fabr.
Anm. Detta Slågte , fom kommer ganfka

nåra det foregående, kan man likvåiaf ha-

4. 4 bitus
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bitus dölja dårifrån med affeeude på hu£»

vudets fkapnad, fåfom varande ofvantill

ganfka fmalt, men derenio t på framfidan

bred t och ganfka flottande ned mot brödet

(Caput transverfum, vertice lineari, fronte

latiori, declivi). Thorax och Scutellum kom»
ma i fkapnad aldeles ofverens med deffa de-

lar hos Cicada. —t De flera Arter, fom rak-

näs bit, och hvartjl den fpeciäca fkillnaden

pndaft bli fvi t tagen af fårg och tekning,

kunna vifTerligen icke anfes for nog beilåm-

da. Ock få har jag funnit de flefla af dem
vara Hon-vari eteter. Imedlertid åter (lår få i

' detta fom i öfriga Infeétflågter mycket afc

imderfoka och granfka, och kan jag for

når varande eller efter min infam Iing icke

wpgifva mer ån fyra verkliga Arter fåfom

Svenfka, horande till detta nya Siågte.

S C C t i 0 Capite antice in angutum

minime promimdo.

. ffi Länio, capite, thorace tibiisque car-

neis; elytris viridihus, opaeis, impreflb-»

ppnétatis: nérvis elevatis.

Ckaäa lanio viridis, capite thoraceque car»

neis. Linn. Syfk Nat. et Fn. Sv. 892,
Fabr. En t. Syft, 4. 3 g. 50. Panz. Fn.
Germ. 32. 10.

tfajfa lanfa, Fabr. Syfl, Rhyng. g€. 4.
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Habitat apad nos rarior, mihi nondum
obvius; a D. Gyllen hal mifius.

Fem. Viridis, capite declivi thoraceque tefta-

ceis confertim carneo^maculatis. ScuteU

lum obfcurius. Elytra opaco- viridia, de-

fiexa, femicoriacea: imprefTo - pun&ata,

nervis elevatis, perfpicuis. Corpus palli-

dum, fupra flavum; ano nudo; iibiis cU
liatis, carneis. Longit. 3| lin.

Mas varf Obfcure teftaceus, fronte et icu-

tello fufcioribus. ^faffits brunnens Fa hr*

Syd. Rhyng. 87. 10?

Anm. Denna år den fiorfta af de fven-

fka hithörande Arter, till längden fåforn Cic.

ruftica , men tjockare och bredare. Skiljes

defsutom ganfka lått från de följande ge-

nom fitmera nedböjda hufvud, men ån me*
ra genom fina faflare och fkrofiiga Elytra.

Huruvida denna, fåfom de ofriga fäm-

arter, varierar till coloriten eller om bag-

ge könen dårutinnan åro fkiljaktige, kånner

jag icke. Den anförda Han-varieteten fkul-

le blott kunna anfes for urblekt eller fna-

rare nyfs upflucken efter utklåckningen.

Den kommer for ofrigt ofverens i fkapna-

den med den forflnåmnde, men år något

mindre.

2> £f. lituratlis pallidus, elytris hyalinis: ner-

vis validis fufco-brunneis.

Mas et Fem fimiles. Caput pallidum, ver-

tice aequali , fufco - maculato punélisque

15
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2 rninutis nigris. Thorax maculatus, anti-

ce varie nigro-pundatus. Scutellum fub tho-

racc nigrum, maculis tribus eminentibus;

intermedio continuato formatur, prope
apicem litura circularis, fupra quam in me-
dio fcutelli, punda 2 minora exftant. Elij-

tra convol ventia hyalina, parum nitentia,

nervis validioribus , brunneis. Alce metal-

lice nitentes, nigro-venofa?. Corpus fupra

nigrum, fubtus, pallidum, pedibus conco-

loribus. Longit. fere prascedentis, at an-

guftior.

Anm. Denne Arten, mig benågit mecl-

deld af Hr Major Gyllen hal, tyckes va-

ra nog diftind från följande genom tåck-

vingarnes florre och mörkare ådror jemte

en annorlunda punktering på lcutellurn,

h vilka omflåndigheter, åtminftone hos de fy-

ra exemplar af båda könen jag fett, åro

beflåndiga. Huru vida den annars varierar

i Naturen, år mig obekant.

3> poptlli flavus, elytris hyalinis, nitidis-

limis: nervis tenuibus, pailidis.

Hofpitatur fupra folia fruticum.

Mas et Fem. colore fere fimiles. Oculi fufcL

Fröns flava, pundis interdum verticis

2 rninutis nigris. Scutellum fiavum: macu-

lis 2 anticis nigris. Elytra hyalina, ni-

tentia, rufefcentia, in junioribus, uti et

totum corpus, flavefcentia. Alm aeneo et

aureo pulcherrime nitentes. Abdomen fu-

pra
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pra nigrum, fubtus flavum. Longitudo

3 lin.

Mas antennarum clava nigra femper infiru-

&us.

Var. oc. Thorace fufco, fcutello antice macu-
lis 2 nigris, apice flavo, elytris fufco-aura-

tis: margine antico flavefcente, et maculsi

dorfali communi albida, obfoleta.

Cicada popull Linn. Fn. Sv. 890 vera.

Ckada fulgida Fabr. Ent. lyft. 4. 44. 73. £fas~

fus fulgidus Syft. Rhyng. 87- 13.

Var. (i. thorace fufco, fcutello 3-maculato,

apice flavo, elytris fufco-auratis: macula

communi dorfali fafciaque albidis, vix ma«
nifeftis, apice fufciori.

Cicada coryli Linn. Fn. Sv. 901. vera.

Var. y. totus pallidus, antennarum clava

et abdomine fupra nigris, Nuper exclufus,

vel junior.

Femma eodem fere modo variant, at palli-

diores et pun&is 2 verticis faspius carent

Anm. De glånfande tåckvingarnes ådror

åro ganfka fina och bleka, famt vingarne

flarkt guldfkimrande. Förmodligen gifvas

flere förändringar af denna Arten, hvars

hannar åro, få olikt de ofriga Arternas, ut-

märkta med en clava antennarum.— Jag har

likväl ej formårkt få mångfalldig och be-

tydlig färgförändring hos denna, fom hos

nåftfoljande Art

Secti®
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Scctio 21dä, Capite antice in angutum

prominuloé

4* frutkola capite thoraceqiie antice in

angulum proniinulis; eiytris hyalinis: ner-

vis fubvalidis.

Hofpitatur in frutieibus variis; fbpra folk

Carpini betutce miht fepius obvius.

Magnitudine et coiorc valde varians. Elytra

hyalina, nervis validis, pierumque fufcio-

ribus. Alcs metallice parum nitentes.

Vä)\ a. Fem. Hava, capite pundis 2 frontali*

bus rufis, eiytris teftaceis. Longit. i\ lin,

sfaffus 2 pufiuiatm Fabr. Sy il Rhyng. 88*

18. Cic. £ puftulatm Ent. fyft. 4. 45. 79.

Var. &. tota teOacea, maculis frontalibus rufis

vel nullis.

Var. y. teöaeea Oavo-maeulata ,
eiytris bafl al-

bidis.

ofajfus triangulärt* Fabr. Syd. TSliyng. 88»

19. Cic. triang. Ent fy il, 4. 46. 82.

Iteruni variat hsec:

$. Capite et thorace vel Havis, vel teftaceis;

elytrortim maculis vel pallidis, vel fufco-

ferrugineis,

fflas capite flavo: pundis vel lineis 2 frön*

talibus transverfis rufis; eiytris hyalinis

fcre immaculatis : nervis tamen diftindis*

nigris,

Qcada tt^ajfiis diadema Fabr. Ent. fyfl. 4e

44. 74. Syfl Rhyng. 87- 14'

Tho-
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Thorax plerumque virefcens. Scutelkmmodo
iiigruni,modo flavo-maculaturn.yfte fufciores.

Anm. DefTa Varieteter har jag vanligaft

träffat; likväl förekomma andra, få af Ho*
nor fom Hanar, och af de fednare åfven.

de, fom i Colorit närma fig de nämnde
Hon- varieteter, de dår icke defsmindre och
tvifvelsutan hora til en och famma Art,

Detta år for mig få mycket mera fanno-

likt, fom jag funnit alla de anförda Hon-
varieteterna i parning med den hår befkrif-

ria Hane, h vilken jag förmodar vara ^fajfuz

diadema Fabr. At antaga alla defla förän-

dringar for iikfå många Arter, fkulie blott

anfenligen eka antalet dåraf; ty at Ento*
mologien genom en fådan fpecifications»

rnethod fkulie, fåfom det föregifves, vinna

någon lätthet, dårtil finnes en mindre an*

ledning, men däremot en flårre at ingalun*

da kunna änfe deiifamma enlig med Natu-

ren, ej heller med en fann kännedom af

Genera och Species, och följaktligen ej hel-

ler fullt ut befordrande ändamålet af Syfte*

ma Naturae, — Til ftorkken år denna £fajfu§

fruticoia åfven föränderlig, ända ifrån at gå
op emot foregående £faffus populi och ned til

Cic. virefcens. DefTa förändringar oaktadt ås

den likvål lått fkilld från fina famarter ge«

nom fit hufvuds Ikapnad, hvilket i likhet

med Thorax framlkjuter uti en ganfka trub®

big men mårkelig fpets. For ofrigt åge£
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denna Artens tåckvingar tämligen flarka

ådror famt flygvingarne en ganfka matt me*
tailiflic glans, hvilket i jåmforelfe med fore-

gående Art, åfven kan bidraga at åtfkiljä

dem. — Bland denna Artens Varieteter (ko-
:

la åfven utan tvifvel Cicada flavicollis Linn*
et Fabr. famt ^fajfus Rofce Fabr* fokasl

(vid hviiken fednare Linne i och De Geers
fynonyma bora ftrykas ut, fåfom horande

til Cicada flavefcens Fabr; fe ofvanfore),

och förmodligen några flera af de til detta

flågte uti Fabricii Syflema Rhyngotorum
anförda Arter*

Isfus.

Rojlmm breve, utrinque lamina compreS*

fa, acuta.

Vagina triartlculata peftori inferta.

Antennce breves* craflae, capitatae, fetige*

rae. Fabr.

t. L coköptratm elytris gibbofi**. reticulatis,

alas obtegentibus, grifeiss punélo medio fu-

fCOo

Ijffuf coleoptratm elytris totis coriaccis alas

obtegentibus grifeise punclo medio fufco*

Fabr* Syft* Rhyng. 99* I*

Cercopis cokoptrata E nt* fyfl. 4* 53«ä6. Pan2*

Fn. Germ. 2. t 11*

Habitat apud nos^ nom frequens.

Anm.
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Anm. Denna Arten år nog kand från

Congeneres genom fit lilla hufvud, utfpår-

rande flora ögon, hvarunder (på fidorna a£

hufvudet) de korrta Antennas fitta, och i

fynnerhet genom fina framfor medlet åt fi-

dan i en trubbig fpets utfkjutande elytra,

de dår for ofrigt åro nåtformigt ådriga,

ojåmna och framfor Apex i futuren myc-
ket puckliga, famt dårflådes med en mör-
kare flåck forfedda. Defs tibise poftic^e åro

bifpinofae. Längden omkring 3§ lin. — Ge-
nom fkapnaden af Roflrum nårmar denna

fig til bågge de nya (lågterna Flata och DiU
phax Fabr.; hvarfore den hårflådes får fin

plats.

2. L disjimilis fupra pallidus, lineola media
capitis, thoracis, fcutellique fangvinea, ely-

tris linearibus; alis nuliis.

Hofpitatur in paludibus turfofis Weflrogothise

pasfim; ab illuftr. D. Gyllenhal mihi

miflus.

Mas et Fem. Statura a praecedente quidem
difcrepat, at hujus omnino generis vide-

tur. Caput fupra planum, marginatum ,

fubtus carinatum et ab utroque frontis

latere fulcatum. Oculi magni. Antennarum

articulus bafalis cralfus, feta longiori

Tliorax et fcutellum plana, marginata. Ehj*<

pra capitis fere latitudine, pellucida, ner«

vis 5 elevatisj apicc reticulato. Tibia po*

ftka bifpinofa. Alm nulte. A fronte pe£
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thoracerii et fcutellum ducittir linea (aii

elevata?) fangvinea. Ceterum colore va*

riat fexus.

Mas: corpore clytrorumque limbo éxteriorl

nigris. , nitidis.

Fem.: corpore vel pallido vel fufeo* elytris

totis pallidis,

Qhf* Elytrorum futura et interflitia ner*

verum fangvineo « lineata obfolete tantum
(in vivis an magis perfpicueT) confpiciun-

tur% Longit* a lin» et Cicad. fcanica paullö

major,

B elp hax*

Os labio brevi, conico. Aniennce Cdmpfés*

fae, xnarginäta?, biarticulata?, in oculo-

rum cantho inferiori infertae. Fabr.
Fröns lineis 3 clevatis, cariiiatis inftru&a*

Thorax brevis. Scutellum magnum, thora-

cem mentiens. Antenncd 2 articulatas, eras-»

fa3 s
äpice in nöftris fpeciebus fetigerse*

Tihice pofiicos 2 fpiriofaé.

r. DelpL ftervofa elytris exalbidis, hyalinis*

fufco - niacLilatis fafciatisque: nervis albidis

nigro*punétatis.

Cicada nervofa Linn. Syft. Na t* 2* 70g. 25*

Fn. Sv, 882„ De Ge er Inf. 3. t. 12*

f. t. 2* Fabr. Ent fy fl. 4. 42. 64.

Flata nervofa Fabr* Sy fl, Rhyng* 54. 47.

Cicada
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Ckada Diomjfii Panz. Fn. Germ. 34. t 24*

forte huc referenda.

Mas et Fem. piclura fimilL LongiL fer«

4 Hn.

Anm. Denna, hörande til de ftörreSven*

ika Arter af Linneanlka Cicad-flågtet, år ut-

märkt genom fit i proportion til de vidlyfti-

ga florslika tåckvingarne lilla hufvud , hvars

ftruetur fram til, åfvenfom defs fmala tho-

rax, ej olik en krage, h vilken tått invid

hufvudet ligger ofver den flora fcutellum*

aldeies liknar de följande Arternas. Det fo-

refaller fom tåckvingames nerver voro
med upphöjda punéter förledda, få val hos

denna fo ni hos den följande och kanfke åf-

ven hos de fmårre Arterna. — Prof Fa-
briéii Flata nervofa år fannolikt en mera
fafcierad varietct; men defcriptionen ofveE

FL cunicularia Fabr. SyflKhyng. 55. 48,
hvilken dårfammaflådes förmodas kunna
hora til Detjphax, inträffar tillråckligen på
denna Linnei Cicad. nervofa. At anus hos

denna fednare (kall vara lanaim intygat

De Ge er i Mern. des Inf. T. 3, och har

jag på alla til hands varande exemplar fun-

nit detfamma. Således torde defla namn,
at förbigå Lyftra cunicularia Fabr,* h varvid

likväl fämma fynonymon Linn. citeras ,

tilhora en och famma Art, hvilken beqvåm-
ligen kan hårftådes få fin plats. Denna
Arten lårer vara nog fåilfynt och har en«

K, V. Åt. Handk U Q* K daft
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daft en gång af mig blifvit fångad vid

Malmö.

2* D. Cynosbatis, elytris fufco-fubpeilucidis:

nervis concoloribus nigro-pund,atis.

Cic. Cynosbatis* Fabr. Ent. fyfl. 4. 41. 61.

et Flata Cynosbatis Syft. Rhyng. 54. 45.

fufca alis albo hyalinis: margine fufco-

pun&ato , variatio ?

Cicada leporina Linn. Fn. Sv. 895?
Habitat apud nos; ab illuflr. D.. G y Ilen-

hal mecum communicata.

Mas et Fem. Habitus omnino praecedentis,

at paulo minor et obfcurior. Corpus totum
nigricans, thorace, lineis capitis elevatis ti-

biisque flavefcentibus. Elytra leviter macu-
lata, maculis fubfufcis. Nervi concolores,

nigro-pun&ati. Anas lanatus.

Arm. Ehuru ej få fåker om fynony-
mien på detta flålle, anfer jag likvål den-

na utgöra en från foregående fårfkild Art;

men fom fvårligen fkiljes, utan med affc-

ende på mörkare eller mindre genomfkinli-

ga tåckvingar. For ofrigt har jag icke fjelf

funnit denna lefvande, åfvenfom den före-

gående altfor fållan, for at bedöma, hwru-

dane förändringar defla Arter förete i Na-
turen.

3» D. dispar elytris cinereo-hyalinis, imma*
eulatis: nervö marginali antice pallido, po-
fUce fufco.

Mas
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Mas et Fem. Minuta ftatura corporis eras-

fiufcula. Caput fubtus plerumque nigrum,

ftriis elevatis ordinariis albidis. Ehjtra

plus minus hyalina» cinerea, nervis di«

flindis, faturate pallidis; nervus autem
marginalis femper poflice niger vcl fufeus,

Jllce metallice parurn nitentes, nervis te-

riuibus fufcis. Corpus modo teflaCeum, mo-
do nigrum; margine ano pedibusque te*

ftaceis. Longit. 2 lin,

Var. macropiera elytris corpore duplo lon*

gioribus.

Fem. k. elytris fubpellucidis, cineråfeentibus.

Scutellum interdum cinereum, antice

nigrum.

/8. flavefcens totaS elytris magis hyalinis^

Delphax flavefcens Fabr» Syft. Rhyng* 84. 7*

Fulgora flavefcens Ent. fyfi 4, 7* 23,

y. nigricans; elytris hyalinis»

Thorax plerumque albus* Pedes flave*

fcenteSi

Delphax marginata Fabr, Syft. Rhyng, 84» 9*

Fulgora margin. Ent. fyfh 4> 7»

Mas cc- thorace albidiori^ fcutello et corpore

femper nigro, elytris hyalinis.

/3. fcutello thoraceque cinerco-tefiaceis.

Var. hrachyptera, elytris fubopacis^ löngitu*

dine corporis, nervis concoloribtis*

Aptera, in copula fsepius inventa.

&eé\ tefiaceo-cinerafcens. Longit. i| lin*

K 2 Mas
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Mas cc. fcutello et abdomine nigris, thorace

albisfimo vel teftaceo.

/3. minor, totus fufcus, elytris fuliginofls,

harva adultior pulchre pi&a; rudimen-
to elytrorum nigro vel nebulofo,

apice albislimo.

'Anm* Af foregående förändringar, hvar-

til jag ej finner någon tilråckelig Caraéler,

for at kunna i fårfkilda Arter åtfkiija dem,
har jag fårdelcs tråffat Var. macroptera os.

med bågge Han-varieteterna famt Var. hra-

thyptera på åkerrenar i Skåne. Variatio /B

och y åro i intet annat fkiljaktiga, ån at

clytra åro mindre färgade, mera genomlida-

liga, i likhet med de til denna Arten ho-

rande fpecimina af Han-konet, hvilka fin-

nas i min famling. — Jag har endaft an-

fört de vanligalie foråndringarne, til und-

vikande af formycken vidlyftighet Bågge
könen åro, likafom hvardera for fig, i co-

loriten, hvad caput, thorax och fcutellum

angår, åfvenfom i ftorleken , något förän-

derliga; men elytra åro i forhållande til de

två nåfifoljande Arter altid mindre genom-
fkinliga, med ytterika nerven fram til blek

och baktii fvartaktig. — A t brachyptera,

hvaraf viiTerligen flera variationer gifvas,

år endaft en outvåxt varietet af denna, år

ganfka troligt. Detta ukulle likväl närma-
re kunna utrönas, om man i glasburk på
gråsbevåxt jordtorfva ville framföda dem.
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Jag har infort dem, emedan de få ofta van-

kas och få foni parade lått kunna tagas for

en fullvåxt Art.

'4. D. ftfiata elytris albido-hyalinis: macula

in medio futuras fufca.

\ Delphax flriata Fabr. Syft. Rhyng. 84. 8»

Fulgora jiriata En t. fyft. 4. 7. 24. forte.

Habitat in Weftrogothia. D. Gyllen hal.

Mas. Statura parva praecedentis, corpore toto

vel fufco vel teflaceo, pedibus pallidis. Ma-
cula in medio elytrorum futuralis, oblon-

giufcula, fufca, diftin&ionem fpecificam fa-

cile prasbet. At Femina pro fpecie rite de-

termiaanda deeft.

Jf. D- pelhtcida elytris nigro - hyalinis imma-
cuiatis: nervis diftin&is nigris.

Habitat in Weftrogothia.

D. pellucida Fabr. Syft. Rhyng. 84» 6. Fut-

göra pellucida Ent. fyfl. 4, 7. 22. forte huc
referenda.

Mas. Statura antecedentium, paullo minor.

Corpus totum nigrum. Etytra hyalina, ni-

gricantia, immaculata: nervis alarumque
nigris, diftin&is.

Species adhuc dubia, femina abfente.

6. D. minuta thorace fcutelloque nigris: 11-

nea dorfali elytrisque albidis. Fabr, Ent»

Syft. 4. 7. 25. Syft. Rhyng. 84- 10.

In gramine pratorum obvia.

Mas et Fem. Statura elongata et praecedenti-

bus anguftior. Corpus fupra nigrum , fub-

K 3 tus
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tus flavefcens, Oculi nigri. From fubtus

pun&is 1 nigris in utroque fexu. A fron^

fe ad apicem fcutelli linea lata alba vel

Havefcens du&a. Elytra hyalina, ftrig*

apicis nigra
?

Longit. i| lin,

lltkaft till Gottlands Flora,
af

GÖRAN WAHLENBERG,

Senare Åfd e l ni n g e n *lX

'quifetum arvenfe. Hår och der.

palufire, vid Wible,

Lycopodium clavaiuw. Ava nås på Fåron.

Qphioglojfum vulgatum. Alleftådes på våtaktiga

ångar.

Pteris C$40) aquilina, ganfka allmån,

Åfplemum Trichomanes , ganfka allrnåru

JRuta muraria, ganfka allmån.

Polypodium vulgäre, en da fl i fkogen vid Gothem,
Filix mat. Sållfynt,.

fragile
, på bergen i Ardre.

Thelypteris 4r
) vid Romarfve i Bog-

rån och i Eikfla.

Pha*.

*) Se Vet. Åc^ Handl. igo6 ? Qy. I, p. 75.

45) Åthyrium Thelypteris Sprengel Studium

Crypt, p. 134.
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Phafcum graniferum 4é
), på bara fanden af dikes-

kanterna norrom Wisby
och vid Bursviken.

Sphagnum capllare. Hår och der.

K 4 Gy*

46) Phafcum graniferum: acaule, foliis omnibus
oblongis pilo cano breviore terminalis, capfu-
la pedicellata ovata cernua.

Befcr. Difperfe crefcit Magnitudo et habi*

tus Phafci piliferi proximus. Phafco curvicollo

omnibus partibus duplo majus eft (quamquam
caulis brevior). — Caulis brevisfimus. Folia

pauca 5 — 7, oblongoovata, ereöa (nec ut

in Ph. curvicollo patentia), omnia, etiam pe-

rigoniale, fere ejusdem magnitudinis et indolis,

apice cana ob defe&u parenchymatis et reti-

culi vafculorum, nervö dorfali ultra medium
opaco fufcefcente, dein peilucido vei inani in

pilum canum breviorem excurrente. Seta foliis

dimidio brevior, apicem verfus curvata. Ca*
pfula obliqua, i. e. uno latere breviore fimut*

que crasfiore. fufca, lsevis vixque fcrobicula»

ta, fi ereSa fuiffet furnmitate fua altitudinem

piii foliorum adtingeret. Operculum apice co»

nico obliquo. Calyptra fat magna rofåro fii-

bulato obliquo. Tota plantula fufcefcens.—
Obf. Foliorum pilo, loco 8cc, a Ph. ctirvifeto

Smith Flor. Brit. p. 1154 diflene videtur.

På tabellen foreftåller flg, 3. a. hela moffasi

i naturlig ftarlek och b. 12 gånger förlorad,

c. alla bladen fråntagna, att blott perigoniale

återftår vidpafs 20 gånger forflorad.
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Gijmnojfomum truncatum 47} 3 fåilfynt, t. ex. vid

åkern Suderguten i

Wall
(5 So) ovatum, iålKynt, t, ex, vid

Wisby,
Heimii var, major, på fjelf-

va hafsflrånderna i

vattenkanten alteftå-

ftådes,

microjlomum* Wall i ett di-

ke vid åkern

Suderguten ym«*

njgt
r

*fini£tangitim ciliatum* Hår och dår,

Tetraphis pellucida. I Hogrån fparfamt.

Cynontodium capillaceum* Alleflådes ymnigt»

inclinatum 9
vid Gcthemsån och på
kalkladan i Wallavik,

fparfamt,

Mncatt/pta extinfåoria. Alleflådes,

ciliata. Sållfynt,

Jireptocarpa t i Ardre berg (med kap*

fler, annars ic4se såU%

fynt>

Weu*

47) År riktigt Gymn, trtincatuhm Tur ner Mufc.

Hibernici , p, 7, tab, 1. d—-f, «-~och icke in*

termedium, — Alla Moffarna i denna förtek-

iiing åro benåmda och uppräknade efier He d-

wigs Spec, Mufcorum, ull förekommande af

tvetydighet,
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Weisfm C560) recurvirofira, ganlka allmån.

aciphylla 48
), på bara fandcn af

en dikeskant nåra

Wisby vid vågen

åt Bro, endaft.

K 5 Grim*

48) Weisfia aciphijtla fubacaulis, foliis ovatis cu*

fpidatis, capfuia oblonga, operculo oblonge co-

nico acuminaio.

Defcr. Difperfe crefcit, nec gregatim. Ma-
gnitudo et habitus totus Gymnoftomi Heimii,

Annuam elfe puto. Canlis exiguus nec longi-

tudine ipfius capfulse, rarisfime et fere nun-

quam fub flore innovans. Folia fat numerofa,

ereöo-patentia, valde concava, nervö valido

fufco in cufpidem excurreme; inferiora ovata,

magis acuta, cufpide longiore nenipe longitu-

dine tertiae partis ipfius folii; fuperiora ovalia,

obtufa, cufpide breviore; perigoniale magnitu™

dine fuperiorum, fere fine cufpide. Reticulum

vafculorum et totum folium duplo majus quam
W. Starkeanas. Flores ignoti, fed verofimile

terminales in diverfo individuo. Setet parum
tortilis, aurantiaca, in uno fpecimine (ex plu-

ribus) bina ex eodem perigonio. Capfuia ob-

longo-ovata (immatura cum operculo oblonga,

fufca, ere&a, apertura nec confiri&a nec di«

lata. Periftomktm fere ad bafm divifum in

lacinias fedecem tenues membranaceas fine va-

fculis (quare ab interiore membrana capfulae

formatae videntur) helvolas fubulatas longas

(magis quam in W. Starkeana); quarum fin-

gula linea media longitudinali notatur, quaä
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Grimmla apocarpa. Allmän.

Pohjtrickim commune. Alleflådes,

piliferum. Hår och der.

undufatum. Hår och der,

s Bu

bipartibilhatetn indigitare videtur et revera uno
alterove punéio interdum hiatum efficit. Öi-
crah is ideoque fat affinis eft, et periftomiurn

fere Dicrani ambigui habet. Opevcuhm in ca-

pfula immat ura (aqua bene macerata) cufpidato-

conicum; maturam vero vel fponte delapfum

oblongo-conicum, acuminatum, colore capfulae.

Annulus nullus. Cal/jptra lateraliter ad medium
fiffa. — Capfbla matura fub fölftitip äeftL

vall.

Den tycks komma nårmaff: till Weffia Star-

keana Hedw.

På tabellen foreftålier fig. i. a. hela mos*

fan i naturlig florlek med affallet operculum

och b. famma moffa 5 gånger farflorad, — c
ett af de nedre bladen och d. ett_af de ofjre

12 gånger forftorade, —- e. en omogen capfel

och f. calyptra 5 gånger forflorade, — g, Oper-

culum af fig fjelf affallet vid nåftan famma
forfloring, «»— h. en fmula af capfelns mynning
med fyra tänder af periftomiurn, hvaraf den

andra år till hälften afbruten, och likväl hån-

ger det afbrutna fafi vid andra hälften, den

tredje åger en öpning emellan linien: forrio-

rad 80 gånger, — i, några frön vid famma
fSxfioring.
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Didymodon homomallum divergens 49
), på tor-

ra backar, der kalk-

fickfen år nåftan obe-

tåckt, allmån.

Trichojlomum tanuginofum. Avan ås på Fåron.

Barbula convoluta. Hår och der, t. ex. vid Wis-
by, Kiin.ta och på kalkla-

dan i Wallavik.

ruratis, ganfka allmån.

Tortula C570J fubulata, vid Wisfey och på flo-

ra Carlson.

(2. minor ( T. pilofa

Sch rad ?) på
trådftubbar i

fkogen vid

Kullflåde i

Wall.

muralis. Allmån.

tortuofa (fol. integerr.). Alle-

flådes,

Di~

49) Didymodon homomallum /S divergens: furcu«

lis uncialibus ad biuncialibus fimplicibus fub

flore innovantibus, flore mafculo in diverfo

individuo, operculo curn periöomio paullo lon-

giore certe Trichoflomi generis, foliis undique

patulis.

Anm. Jag har långe tviB.at om denna bor-

de anföras fom eget fpecies eller fom en märk-

värdig perfiflent varietet. Den fins fiereflådes

£ Sverige på uråldrig kalkflen»
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JDicranum fcoparimn % ganfka allmän.

majur Turner Spic. Hibern. p. 58.

t. 4, i ett kårr vid Hultugns

i Bunge.

interruptum , var. major, i kärren vid

Romarfve i Bogrån och.

Hultugns i Bunge.
*°) Sch ra der i. Har och der i

fkuggrika fl<ogar.

glaucum. Alleftådes.

purpurmm, ganfka alimån.

fpurium, vid Hultugns i Bunge.

(5803 montanum, på ru.tiiä trådflubbar i

kårraktiga fkogar, hår

och der.

Fisfidens bryoides. Kullflåde i Wall, vid vå-

garna.

osmundioides* Hogrån i kårren vefter-

om kyrkan, ni. fl. ft., och

vid Hultugns i Bunge.

taxifolius 3 på fidorna af Thorsborgen,

i Ardre, i kårren vid Hult-

ugns i Bunge och vid Kull-

flåde i Wall.

adiantoides , i kårren vid Hultugns i

Bunge.

putvinalus, hogft allmån.

Or-

50) Web. & Mohr. FL cr. germ. kännes ockfå

under namn af D. undukitiim Sch rad., fom
år fkild från imdulatum Ehrh. eller polyfe*

tum Svo
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Orthotrichum Jlriatum* Allmån.

Bartramia GLderiana sr
) 9

vid norra fidan af

Thorsborg i flor myc-
kenhet

Webera nutans. Alleftådes.

pijriformis , vid Wible.

Funaria (590} hygrometrica* Alleftådes.

calcarea *2
}, på kalkberg, fom

åro endaft tåckta

af tunn mylla, hår

och der ymnigt,

t. ex. vid Klinta

kyrka, på flora

Carlson, mellan

Molners och Gås-
mora på Fåron.

Brifum

51) Bartramia (Edmana: caulee Tongato fuboivi»

fo, foliis fublanceolaiis patenribus, fetis te?-

minalibus.

Denna MofTa (kall, enligt Prof. Swartzs
s

uppgift, vara Bryum CEderi Retzii Flor.

Scand. n. 1391. Flor. Dan. 47g. — En god
figur deraf finnes i Sturms Deutfchlands Flo-

ra in Abbildungen. 2 Abth. Heft. 6, der den

kallas Bartramia gracilis Floerkii.

52) Funaria calcarea: foliis piliferis ferratis , ca^

pfula oblongo-pyriformi cernua.

Defcr. Habitus omnis, excepta brevitate fe-

ta, eft IVleefiae dealbatae. Fruflus fumma ae»

fiate maturat. Radk el caulis Funariae hygre*
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Bryum androgynum. Alledådes, åfven medCapflef*

capillare* AlleOådes ymnigt.

j3. capfuth elongatis , på futnä

tråftubLar i Wall.

Mnium

metricas. Fotia in caule circiter i t , per to*

tum margrnem ferrata» pilifera: pilo e pagina

enato (nec e duéiulorum fafciculo f. nervö)

plerumque ftexuofo, nervö duÖulorum apicem

non attnigente feci in reticulo digrediente in-

fcrucla, patulo-ereöa (nec ita connivenria ac

F. hygrometricae), cymbiformia (i. e. nerv»

dorfali curvato) praecipue inferiora, reticulo

pulcherrimo ornata; horum inferiora ovalia,

fuperiora oblonga, perigoniale lanceolatum; o-

mnia tota cum pilo pallefcentia vei helvola

(nec tam viridia ac in caeteris fpeciebus), Seta

parum tortilis recla ftriäa, nunquam ultra 4 li*

neas longa, aurantiaca. Capfula oblongo-pyri-

formis, eredo - cernua , lasvis (nec ante fene-

fcentiarn fulcata), facculum feminalem in fu-

periore parre tantum fovens, viridi- rufefcens

(nec crocea). Opereåhm fine annulo elaftico,»

convexum (magis quam in F. hygrometrica)

,

vix mamillaturn, rufefcens, reticulo valde ob-

liquo f. fpiraliter convoluto (quod in ipfa ca»

pfula* excepto fupremo margine* fere redo. Ca*

lyptra ut in F» hygrometrica rofirata, roöro

parum breviore, ftylo femper in maturiore fla-

tu deftituta. Periflomkim éxternum dentibus ma-
gis obliquis L convolutis margine laevibus (nec

proceslibus trabium tränsverfalium exafperatis,

apice conyolutis noa verg cohserentibus. Pe*
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Mmum paluftre. Alleftådes.

crudum. Hår och der.

Mnium

riftomkim intermim dentibus etiam obliquis vel

contortis, tenuibus, pallidis.

På Tabellen foreftaller fig. 2. a. hela Moffan

i naturlig florlek och b. forftorad vid pafs 5

gånger, — c. ett af de nedre bladen 15 gånger

forfloradt, — d. ett af de 6 fre , — och f. pe-

rigoniale vid famma förfloring, — e. fpitfen

af ofre bladet 40 gånger forftorad, — g. era

omogen Capfel, täckt af fin calyptra , och h. era

longkudinal-fe&ion af famma capfel att vifa

facculi feminalis läge, bagge forflorade 5 gån-

ger, — i. yttre periflomium 15 gånger förlo-

rat och k. det inre vid ånnu litet florre för-

floring, — L en fmula af capfelns öppning

med två tänder af inre periflomium, och en af

det yttre 80 g^ger forftorad.

Anm. Den kommer få nåra ofverens med
F. MiihlenbergiiHedw. fil., att om den fednaö

nämnde äger folia ferrata, fa åro de fåkert

f;'.mm a fpecies. Hvart åter Funaria flavicans

Michaux Flor* araer. horer, kan af defs be-

ikrifning icke afgoras. Deremot år den WefU
Indifka fkild med foliis F. hygrometricee et

feta longa omnino refta, capfula angufte ob«

longo-pyriformi laevi* — DifTerentien för den

den allmänna blir F. hygrometrica 9 foliis acu-

minatis integris, feta arcuata, capfula ovali-

pyriformi oblique fulcata. Väriat magnitud!-

ne tantum F. calcareae, tamen dato charaäere

femper diflingvenda.
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Mnium pfevdotriquetrum , vid Wisby m. fl. fl.

turbinatum, vid Brofkogs på Fårån.

undulatum, vid Wible.

Neckera crifpa, i kalkflotfens branter vid Ardre
och Thorsborg i flor myckenhet.

Le/kea (6"oo) julacea (utan capfler) *2). På
flora Carlson m. fl. fl»

fericea, ganfka allmän.

-polyantha. Alleflådes.

complanata
a
vid Thorsborg och i

Ardre»

Hijpnum riparioides , vid Wible.
denticulatum var., i Walls fl<ogar.

purum varr. plur., hogft allmän.

triquetrum. Alleflådes.

abietinum. Hår och der.

(6 1 o) recogmtum. Hår och der.

fplendens (H. parietinum et prolife-

rum Linn. Fl. Sv.). All-

mån.
ferpens. Alleflådes.

velutimim , i Wall m. fl. fl.

rutabutum, i Ardre.

filicinum, i en kålla nåra fodra be-

grafningsplatfen på flora

Carlson ymnigt. For of-

rigt aldrig af mig funnen

i Sverige.

Hypnum

52) År fedan funnen i Lappmarken med Capfler

och fkall bli belkrifven famt afritad i mia

Flora Lapponica.
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Hypnum mollufcum. Allellådes, vid Thorsborg
i {torila mångd.

uncinatum, i källor hår och der.

cupre$fiformé$ temmeligeii fållfynt.

fcorpioides* Hår och der.

ämbigumn Schäåd.j vid
Gftergarri m. fl» fi

C620) åduncum. Alleftådes»

Fontinalif antipyretica. Hår och dei\

$ungermannia qumqaedentatä. Allmän»

albicanSé Allmåd.

peptans, i Walls flkögar.

dilatatä Roth, på Ekflubbar i

Ardre*

plaiijphijlia , vid Thorsbörgeru

furcata-, vid Thorsborgen.

Marchantiä polymorpha, vid Wisby m. fi 4 ft.

hemifphcerka , i bergfidan foderorri

Wisby; vidRomat Larm
J?zVn& (630) minima, vid Kallbjerga på Fåron*

umbrinvJ (Byffus amiquitatis LiNNe?)
Allmän.

nöthus. Flereftådes.

Hojfmannu Hår och der.

fcrupofus, i remnorna af kalkbergen här:

och der*

K. V. Acad. HandU II fy« L J^fAlff

53.) Vid uppräknandet af Lichenerflä följer jag

de namn och den ordning, fotri finnes i Acha*
rii Lichenographiae Svec. Prodromus, utan att

åerfore ogilla andra* jåmfor nou 3-4 *)»
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Lichen geohus f4
}, på bara jorden vid kalkber-

gens fötter omkring Wisby»
paretlus. Hår och der. Vid Bursviken

i myckenhet,

pallefcens, fållfynt.

tartareus. Hår och der.

/3. frigidus, på Grotlingebo-

udde.

brunnens , i kårren vid Hultugns.

(640) ulmiy på ekftubbar i Hogrån*

fulphureus, vid Bursviken*

para/emus , flereftådes.

tephromdas» Hår och der.

Lichen

54) Lichen geokus: leprofus cinereus inaequalis,

fcutellis globofo-urceolaris immerfis aggregatis

minutis intus fubgelatinofis concoloribus. Ur-

ceolaria 13. Achar, Meth. Lich. pag. 149.

Öbf. Acervulos minutos in fuperficie terrae

ärenofse format. Crufia fere nulla. Tab. IL
fig. 6. a. foreflåller Moifan växande på eri

fandklimp i naturlig fiorlek ,— b. en liten del

af deniamma vid pafs 4 gånger f6rflorad, —
c. tranverfel-feöion af famma > ånnu mer for-

florad,

Sunt quoque plurimse Lichenum fpecies, quse

in faxo calcareo nunquam réperiuntur ex. gf.

L. faxatilis, atrovirens, deuflus, probofcideus,

polyrrhizos, ventofus, fungiformis, hsematom-

ina 2cc,i Lhik Florae Götungenfis fpecimen fi-

ltens veget* faxo calcareo propria in Ufteri De«

Icäu opufculorum Bots VoL I. pag. 326.
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Lichen calcareus, Linnc. (Urc. calcarea Ach»
meth. 142.) Hår och der»

immerfuf, med foregående fållfynt.

bysfoides, vid vågen mellan Akerbåck
och Wall.

dcicularis på blottade trådrötter i

Walls fkogar,

eandelarius. Hår och der,

veficuiaris, på hafsflrånderna litet uppom
vattnet flereftådes.

(650) luridus, på kalkbergen allmån.

decipiens
y på hedarna hår och der, t. ex.

Wisby, Bursnåfet, Fåron.

gtaucocarpus s6
) 9 i kanten (eller på bor*

ften) af en blottad kalk-

flöts vid Wisby.
craffus, vid Wisby och Öfterby i Otheim
circinatus , på berget vid öfterby i

Othem.

L 2 Lichen

55) Som detta fpecies år mycket fallfynt och det

lyckats mig att gora en hogfi: fvår disfe&ion.

af defs Capitellum, fa har jag trott den får*

tjena ett rum på medföljande tabell, der före-

flålles den (fig. 7 a.) i naturlig florlek, b. for-

fiorad och c. en fkifva af defs Capitellum Iku-

ren efter längden 80 gånger forftorad* Håraf

fes, att flratum feminiferum omgifver den ut-

vidgade andan af pedicellus på alla fidor.

56) Lichen gtaucocarpus: fquamaceus fufco-vire-

feens : fquamis fubdiscretis fublobatis crenatis

fubtus paliidioribus, fcutellis planis caeiiis mar»



i44 *8o$ Jpr. Maj, £?um

Lklim murorum. Allmån,
fulgens. Hår och der på öpna falt

braäeatus (med fcuteller), på en hed
norrom Wisby, på Bursuåfet

och på Fåron.

kntigerus. Hår och der.

faxicolci, Sållfynt

(660) imprejfust i Hamra på bara jorden,

leptaleus. AlleMdes.

Jiellariso Hår och der,

Lkhen

gine elevato dupplici crafib flexuofo. — Par-
melia Åchar, Meth, pag. 182,

Srutellerna torra åro caefiae, men våta ru*

brae. Efter en långvarig blotning i vatten åter*

få de icke vid torrkning fin color tsefius. Eme-
dan color csefius år nog obefiåmd, få bor jag

uppge, au den, fom bår menas, år == b 2

på Lamberts Farbenpyraroide, På tabellen II

foreftåller fig, 4 a. en Hen bevåxt med denna

Lichen i naturlig ftorlek, — b. ett fjåll lik-*

nande blad af denfamma med en ung Scutell,

4 gånger forirorat, — c. ett annat blad med
en åldre feutell, hvaraf fes den dubbla kan-

ser, 4 gånger forfforad, — d, en fe&ion af

fämma blad med ftutellum på ett {målare flålle,

tprrkad, 3 gånger forflorad, —- e. famma fe-

B-\on val macererad i vatten, hvaraf fes fub*

fcantiae vaftutaris feu medullaris utfpridning

famt fcutellens befkaffenhet y vid pafs 20 gån-*

ger forfiorad, — f, feöion af början till ett

blad vid ungefärligen fainma, förfloring,
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Lichen pfyfodes. Sållfynt.

ambiguus. Thorsborg m. fl. fL

parietinus. A Sleftådes.

olivaceus. Alleftådes.

tenapc, på Hora Carlson,

melcenus. Allmån,

fafcicularis , på oftra fidan af landet fle*

ftådes,

(670) fubtilis (Kngl Bot. 1008. opt.), vid

Öflerby i Othem.

hydrocharus *7) Stora Carlson på
blottade berget, der

vatten ofta ned-

rinner.

L 3 Lichen

57) Lichen hydrocharus: fubimbricatus gelatino-

fus craffus fufcefcens, lobis discretis ovalibus

repandis inCifis, fcutellis concavis pallide ru«

fefcentibus margine incurvo.

Anm. Torrkad år den tunn, fprod och

glaucefcens, men i vatten fvåller den mer ån

någon annan och blir nåäan brofkakdg famt

fufcefcens. Den år fållan riktigt imbricatus

utan oftaft discretus och nog varierande, famt

fvår att beftåmma.

På tabellen forefiåller fig. 5 a. en tämli-

gen regulier rofa eller krans af hela morTan,

b. en fe&ion af famma rofula for att vifa hu-

ru mycket bladen mot centern upphöja lig;

C en fcutell och en feäion af famma fcutell^

bagge forflorade.
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Itichm lacerus, i Ardre berg,

venofur. Alieflådes.

caninus. Alieflådes.

faccatus, på Thorsborg, vid Göthems»
ån ocji Lergraf i Ruthe,

juniperinus. Alieflådes.

fcepincola. Hår och der,

islandicus. Sållfynt.

nivalis. Avanås på Fåron.

£68<3) teneHus. Alieflådes.

furfuraceus. Hår och der.

prunaflri. Alieflådes.

fraxineus. Hår och der.

farifiaceus. Hår och der.

cocciferus* Sållfynt.

uncialis. Avanås på Fåren,

rangiferinus. Avanås.

chalybeiformis. Allmän,

hirtus. Alieflådes.

Imus veficulofus. Allmån.

faliigiatus. Hår och der.

Tremella (Hedw.) vetrucofa. Ihre flod i Sten*

kyrka: Linné.
littoralis f*) , på grufiga hafs*

flranden vid

Wisby.
l

XJlva comprejfa. Hoborg: Linné,
Cm?

58) Tremella littoralis: aggregata bali communi
connexa fubrotunda feminibus Coriandri paul»

lo major atrovirens, fporaiigiis fibrillulaeformi«=»

\
v

bus fitnplicibus continuis*.
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Conferva quinina Mull, vid Wisby m. fl, &
rivularis. Hår och der.

rupeflris (Linn. Gottl* 261. n. 2.) vid

Hoborg, Fåron m.fl. (i ymnigt
tomentofa Ligthf? (Linn. Gotth. 261.

n* 5.) Vid Hoborg: Linn.

(700) littoratis (Linn. Gottl. 261. n. i.)*

Allmån.
diaphana Lightf. (Linn. Gottl. 261*

n. vid Hoborg: LinncL
polymorpha (Linn. Gottl. 261. n. 4.)

Kår och der.

Botetus odoratus Perfoon, på Granflubbar i

WaJls fkogar»

Thekjphora rubiginofa Perfoon, på Ekflubbar i

Wall.

Denna Fortekning på Gottlands Vaxtet
torde på flére Hållen vara ofullftåndig, men
vid flutet blir defs brift alltför fynbar. Jag
uppger den ockfå derfore blott lom ett Ut-»

Jkaft till riktig kännedom om ,Gottlands Ve-
getation. Den år en frukt af mina forfia be*

modanden for egen kunfkap om Vegetabilier^

na, och Författarens ungdom, då refan verk»

ilålldes till Gottland, torde något urfåkta dera

brift på tillräckliga underfokningar , fom nog*

lamt rojes. Nog af om den i någon del for-

ejenar Kongl. Academiens affeende.— Jag har

noga följt regeln^ att icke upptaga något, £om
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ej med vifshet år fdt på landet, ehuru all*

inånt det ock for ofrigt må vara. Några årö

med flit förbigångna fåfom of^kra, t. ex. Ser-

ratula tindoria, Larhvrus paluftris (Linné

i

Gottl. 223), Cypripedium calceolus (Linn.
Fl. Svec.}, Brasfica marina vid Hobörg (en-

ligt Fuiren). Angelica archangelica fåges vå-

xa på en holme vid Fårén. Bryonia fåg

jag vid Mrandporten i "Wisby; men om det

var alba eller diöiea, vet jag icke.

Med denna Afhandlings fenare Del följet

två Tabeller, hvilkas uttydning igenfinnes vid

de Växter, fom på dem årö afritade enligt

namnen*

FÖR TEKNJNG
^å de Ron i fom aro införde i detta Qyartals Handlingar

t. Förfok att förklara orfåken Ull Wattnets fiigande

och fallande, famt derigenotn uppkommande Ström-

drag i Öfterfjort* af N. G. ScHULTéN. * * ^f.

S>, Tefkrifning ofver ett nytt Satt att inmuVct Skepps*
' Kettlar och Förfok, anfiallte med en och fammct

Skefps-Kettil, inmurad den ena gången på det nya

fattet och andra gängen p<£ det fatt. fom allmänt

brukas på Ov logs-Fartygen: af C, G. SjosteN. £?4»

3, Förfok till Cicad- Arternas uppflallning och te-

fkrifning. Fortf. och fint från föregående Qyårtal)

af CarL Fredric FALtétf. * * tf$

4. Vtkafi till G o filan ds Flora. Fortf. och fiui från

foregående Qvartal, af Gör. WahLENBBrG* * 130.

Ratt elfe.

Sid. 86 rad» 4 för Tab. Fig. — ils: Tab. III Fig. f
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mindre determinerade, ån Rikets Veftra delar.

Til Latitud kånna vi, med ftorre eller min-
dre tillforlåtelighet, Swinefund, Stromjlad, Ud~

elevalla, Marfirande Got/teborg* tvingaBack ocli

Halmftad; men for belägenheten i Öder och
Vefter har man icke en gång budit till fkaf-

fa fig någon underråttelfe, om man undan-

tager Stråmflad och Gotheborg. Uti Stromjlad

har H:r Profeffor Schenmdrk obferverat några

Jupiters Månars Euierfionef , men uti få tve-

tydiga omflåndigheter , att han icke en gång

anfedt mödan vårdt att anföra dem.

Gotheborgs Låge år båttre underfokt. Re-

dan år 1748 gjorde Vet. Acad. dåvarande

fkicklige Secreterare P. Elvins1 dar flera-AOro-

nomifka obfervationer. Enligt en EmerOon
af I. Satell.j fom åfven iakttogs af de fl/le

och Muraldi i Paris, blef Gotheborg 37 tids-

minuter Orter om Aflron, Obfervatorium i

Paris, Och fåledes 2 5'55" Vefter om Stock-

holms Obfervatorium. Latituden fans vara

57 042
/o//

. Obfervationerna gjordes uti en

trådgård, flraxt utanför Carls port y £om vetter

åt Mafthugget

År 1742 hade Hrr Marelius funnit Latitu-

den for Gotheborgs Mora Torg 57°4i /
59

//
,

57°42/
5
// eller 57°42'i6. Detta flålle ligger

f minut norr om Carls port.

Denna fiads Latitud antages ockfå af Hr
Schenmark till 57°42 /

f utan att man med få-

ker-
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kerhet kånner ftållet, dår Han obferverat, få

framt det icke år Altanen ofver Gamle Port *

fom jag, af ett manufcript efter honom, har

anledning att gisfa. Denna Port ligger näs-

tan i famma parallei med Torget.

År 176*0, d. 12 Sept fick Hr Schenmark

öbfervera en Emerlio I. SatelL Jovis * hvaraf

Gotheborgs Longitud blef emellan ijKf" öch

23 y
45

y/ ifrån Stockh. Obf. Meridian,

Den 19 Sept. gaf en dylik obfervåtiöti

S3 /
50

// och en annan d. 30 Oélob. emellan

^3 /
25

// och 24/6'/
. Medium af alla år 23 /

38
//

«

Men efter alla desfa utflag blifvit fundna gé-

iiöm blotta Emerfioner, få anfer Hr Schen-

mark troligt, ätt Staden torde ligga omkring
2ö' Vestligare, eller nåra 24 tidsminuter Vert

om Stockholm. Åf den Triängelmåtning öf-

vannåmde Profesfor åren 1758, 59, 6~o och

61 i denna nejd förrättat* och uti Vet. ÅcacL

Haridl. infort* får han denna meridian fkiil-

nad en tidsminut ftörre, ån genom lina Aflrö-

nomifkä obfervationer, och deterrninefäf fig

fluteligeri for medium emelläri dem* eller fot

^4
/ i2// Véft om Stockholms Obfervatorium*

i %
Sådana olikheter voro icke ovanliga s inriafi

man begynte nyttja Chrönometrar eller Mån-
difläncer till Löngitudens finnande. Man var

på flera flera tids fecunder ofåker om tidfkill-

M 2 nadeö



15a i8o6, sful. Åug. Septi

nåden emellan de båfta Aftronomifka Obfer-

vationer, och då bor man ej förundra fig,

om andra orter, fom endaft igenom få och
mindre lyckliga obfervationer blifvit hedåra-

da, lades hela tidsminuten ifrån fitt råtta ftålle.

De obfervationer, fom i det följande an*

foras, åro gjorde med 2:ne Arnolds Pocket

Chronometrar. Den ena blef på Konungens be-

fallning inforfkrefven år 1802; Den andra
tillhor Hr Bergs -Rådet Baron Hermelin, och
år förut i Acad. Handl. ofta nåmd, famt for-

delaktigt nyttjad vid ett talrikt antal Svenfka

orters Geographifka befiåmmande. Alla Sol-

höjder åro obferverade med Reflexions Sex-

tanten af Ramsdens tillverkning, forfedde med
artificiella horizonter.

Af vanlig nit for Svenfka Geographiens

förbättrande har Herr Baron Hermelin icke al-

lena ft lämnat fina Inftrumenter, for att, jåmte

Kronans, nyttjas vid alla obfervationer, fom
blifvit på denna refa gjorde till flutet af Ju-
ni i 1803, utan Han har ockfå forfkjutit hela

koftnaden till Herr Premier Ingenieuren HålU

flråms refa, fom intill nåmde tid gjorde mig
ett trogit och ganlka nyttigt biträde.

Ehuru alla obfervationer åro befriade

ifrån de Corredlioner , fom tillhöra fjelfa Sex*

tanterna, få fkall alltid nåmnas, med hvilket

Inftrument, efter hvilken klocka och afhvem
Obfervation år gjord, Att Solens fannä of*

verfla
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verfla brådd år tagen, få ofta annat ej uttryc-

keligen nåmnes, bor åfven förut, en gång for

alla anföras.

§• 3.

Vår refa ifrån Stockholm till Gotheborg
företogs d. 11 Maji, men den gick ej få lyck-

ligt, fom vi hade våntat. For att genom 2:ne

Chronometrars biträde få Longituds fkiilnå-

den emellan desfa orter, undcrfokte jag desfa

klockors gång långe fornt, och att få myc-
ket fåkrare kunna råkna på dem, valdes fjö-

vågen, forft genom Målaren, Arboga Slusfar

och Hjdinaren till Örebro, och, fom man fedan

ämnade, långs Wemiem och Götha Elf till G6-
theborg. Men denna plan mifslyckades helt

och hållit derigenom, att Kronans Chrono-
meter, fom under hela vintern haft en ovan-

ligt jåmn och pålitelig gång, andra dagen ef-

ter afrefan ifrån Stockholm af fig fjelf, man
all kand orfak afftadnade. Baron Hermelins

Chronometer var ockfå den våren mindre att

lita på, och fkulle derfore affåndas till Eng-
land att förbättras. Således åro de Obferva-

tioner, fom under nedrefan gjordes, foga på-

litelige i anfeende till Longituds beräkningen.

Efterhand återtog likvål den afiladnade Chro-

nometern fin förra gång, få att vi ifrån bör-

jan af Junii , famt åfvenledes några dagar for-

iit åter hade 2:ne klockor, fom kunde Cön-
trollera hvarandra,

§ 4-
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Herr Baron Hermelins Chronometer ha-,

de på Carlberg denna gång:

d. 9 Apr. vid
För medel tiden

mommentet l6'$",4Q dagl. accel.

d. 24 D:o 1745,93 6
y/
,70

d. 30 D:o 18,25,04 6,52

d. 4 Maj i 18,55,73 7>67^
d. 6 D:o 19,12,97 8,62

d. 9 D:o 19,33,10
d. 11 D:o 19.47.72 7,3i

Medium 7">26

Om denna acceleration , fåföm den måfl fan-

nolika, ockfå antages for de följande 8 da-

garne, och obfervation på Carlberg d. 11 Maji

flyttas till Stockholms Obfervatorii Meridian,

fom år 2940 alnar eller 7", 5 i tid oftligare,

få (kulle denna Chronometer hafva varit på
Obfervatorium d. 11 Maji ot i9 /40

//
,20

d. 12 - o. 19,47.46
d> 13 - o. 19, 54, 72
d. 14 - o, 20, 1,98
d. 1 5 - o. 20, 9, 24
d. 16 - o. 20, 16, 50
d. 17 - o. 20, 23,76
d. 18 - o. 20, 31,02
d. 19 - o. 20, 38, 28

Dermed följande obfervationer bora jämföras,

% 5<
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D. 15 Maji. Notholmen, vid inloppet från

Hjelmaren till Arboga graf. Hr HållftrSms

Obf. B. Hermelins Chronometer och Sextant.

Kl. io t

7
/
42

// 85°3o/io//
kl. 2 t 4i'g" &c.

Medium 12. 24. 25,00.

Midd. Corred. 12,77.

12. 24. 12,23.

Tids equat. + 58,70.

Chron. for medeltiden 28^ 10,93.

S. dag i Stockholm 20. 9,24.

Noth. Veil. om Obferv. = 0*8V',69-

Genom Solis midd. höjd, och flera obf.

circum meridian höjder, fom vål lamnian-

flårnma, fants flållets Latitud — 59°l8'48

% 6-

D. 17 Maji. Örebro, på Gåflgifvaregården,

Hållflr. Obferv. och Inflrum.

Kl. 10. 19. 14 — 87- 52. 28 — 2. 36. 20 &c.

Medium 0.27. 46, 50.

Midd. Corred. — 12, 61.

0.27. 33,89-
Tids equat. + 3.57,93.

Chron. for medeltid. —31.31,82.
S. dag i Stockholm — 20.23,76".

Örebro tidfkillnad — 11 '8 ",06. Vefll.

Lat. fants af mig med Kronans Sext. 59 °i 6*46.

Herr Hållflrom med fin Sextant 59. 16". 50.

Den

7
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Den 18 Maji. Örebro, på famma flåll^

Hr Hållflr. Obf. och Info?

KL 10*20' 1" 88.22.0 kl. tfd^ys*1 &c,

Medium o. 27. 59, 37.
Midd. Correft. — 12,58.

o. 27. 46,79*
Tids equat. + 3.56,60.

Chronometern förut 0.31.43,39.
S. d. i Stockholm —20.31,02.

Örebro Longit. W. 11. 12,37.

foregående dag —11. 8,06, .

Medium — 11. 10,20*

Latitud, farit jag med min Sextant 59°i6/42
//
,g,

År 1796 fänt jag på famma tfålle Latitu-

den 59° 1

5

/4C//
, med en af 'Sifon förfärdigad

AMronomifk quadrant, och fåledes en minut
for liten. Longitudcn fants då 1 i'i 3

/y W. om
Carlberg, fom den gången, genom misftag,

anfågs vara under famma meridian med Stock-

holms obfervatorium. Om Chronometern den
tiden gick båttre ån nu, fåfom troligt år, få

borde Örebro vara 1

1

/20//
,5 W. om Stock-

Jiolm. DifTerencen emellan det, fom nu fants

och ofvannåmde tidfkillnad år lO^o, och
bevifar, att Chronometern denna refa icke å^r

ppg att lita på.

Af andra forfök, har jag ockfå funnit,

£U denna Chronometer börjar gå långfamma-

ye, når luften år kallare; Och fom väderle-

ken



1806, gful. Åug. Sept. i57

ken var mycket kulen emellan d. I2:te och
igrde, få kan man med florre (kål antaga defs

dageliga acceleration till endaft 5
/7
,5.

Då (kulle den hafva varit

den 15 Maji i Stockholm o* 20' i*' 20.

17 - ^ - o. 20. 13» 20.

18 o. 20. 18, 70-

19 - - - o. 20. 24, 20.

Efter denna fuppofition blir Notholmens Lon*
gitud 8'io//

,73 W. och Örebro tid(killnad ge-

nom medium af bågge dagarne n /2i'/
,65.

Obfervationerna d. 1^ och i&de intyga

åfven, att Chronometern på det dygnet acce^

lerat I2'',57, fom helt och hållet stadnar pl
klockan, emedan tiden bågge dagarna år fan*

nen genom correfp. höjder.

% 7.

Den 19 Maji. Bodarne Gåftgifvarcgård

och PoflContor, Hållflr. obf.

KL 10. 53. 40 94. 21. 10 Kl. 2. 7. 33 <k$*

Medium o. 30. 39, 10.

Midd. Correét — 10,97.

o. 30.28, 13.

Tids eqv. + 3- 54» 80.

Chron. for medeltiden 0.34.22,93.
Om d. i Stockh. varit 20. 24, 20, $. &
Så blir Bodarnes TidfkillsL 13. 58,73-

Stål*
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Stallets Latitud fant jag 58° 58
/
42

/y
-

Hr Hållftr. obfervation gaf 58°58 /
B8

//
-

Den 20 och 21 Maj i uppeholio vi ofs i

Skara, for att dår oblervera, emedan denna

Stad någorlunda år förut determinerad , då vi

derigenom trodde ofs kunna finna Gotheborgs

Longitud, men regn och moln hindrade be-

ftåndigt, få att ingen vål termioerad Sol- höjd

kunde erhållas.

§• 8.

D. 25 Maji. Tviitftuga hamn i Wennern,
nåra Sätenas gård. Sol:s dubbla midd. höjd

fanns med mitt Jnflrument 105
0 17^45' . Lat

Dröaf Hållftr. io5°i7'5o". Lat. 58°27 / i2 //
.

D. 28 Maji. IVmnersborg , Gap, Hedmans

gård. Med mitt In ftrurnent och min Ch rono-

meter, fom åter började gå någorlunda,

KL 2. 15. 31. 99. 1. 55.

ig. 21. 99. 36. 5. &Cr

Desfa obfervationer fkulle hafva blifvit onyt-

tiga, om jag kke följande året fått tillfälle

att obfervera Latituden, fom for famma ff ål-

le fants vara 58°23 /

4
/'. I anledning deraf fin-

nes, att min Chronometer gick den 28 Maji

1803 44'i5" för medeltiden.

Hr Hållftr. klocka fanns igenom hans obfervat.
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8- 9.

D. 29 Maj i. Trollhättan, nära Ekeblads Jlufs.

Kl. ii< 16' 57". ioo°56'2o". 2 t

5
/

5i" &.c.

Min Chron. och Obf.

Med. 0. 41. 23,90.
Midd. Corr. 8, 02.

0. 41. 15,88.
Tids eqv. + 3- 7> 00.

Chron. förut 0. 44- 22, 48.

förut i Wen:borg 44. 15,00.

Således Wennersborg o'7 /y
,88 oiler om Troll-

hättan, om Chronometern gick rått. Sol:s midd*

höjd — 107*0^45 ". Lat. 5&° 17%"'.

Hr Hållflr. obf. 107.0.10. Lat.. 58- 17.21.

Hans Chron. o' 44/1 5
?/
,73.

§. 10.

D. 1 Jun ii. Gotheborg. Nya Varfvet, i Hr
Dir. Tranchells hus.

Kl 11. 35. 31. 104.57.20. Kl. 1. 51. 27 &c,

Medium o. 43- 28, 6b.

Midd. Correft. — 6, 28.

Tids eqv. + 2. 43, 40.

Chronometern förut o. 46. 6, 12.

Sol:s midd. höjd 109. 6. 25. Lat. 57.41. 15,5.

men af g circum meridian höjder 57. 41. 24,5.

Hr Hållflr. fick S:s höjd 109.6". 50, och Lat. 5 7.4 1.4.

och hans Chronometer o* 46' $">$4'

Af
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Al några eftermidd, höjder, 10m blefvo

tagne d. 30 Maj i, ftraxt efter vår ankom$
till nya Varfvet fans min Chronometer acce-

lerera 6",68 på dygnet, derigenom Trollhät-

tans meridianfkillnad blifver 1*23 ",46 Oflh

Hr Hållftröms Chronometer och obfervationer

gåfvo i
/22 //,9i. Således Wemursborg 1/3 V, 34

ofter om nya Varfvet och efter Hållftroms

obfervation och klocka.
,

D. 3 Jun ii
, på fanma jläite , fanns Ch ro-

nometern hafva enda il accelererat 3" dagl.

och Latituden fanns af 10 circummeridian

höjder 57
94i'2t".

D. 5 Junii, [amma Jlålle var Chrono-
metern o 1 46' 17'', 83 och hade accelererat

dagl. 4
//
,5l. Lat. af 7 cir. merid. obf, 57°4i'26//

.

Hållftroms Chronometer var d. 5. o. 46". 4 1.58

och hade accel. fedan d. 1 Juni per medium
dagl. 8" 9*.

§, ir.

D. 6 Junii. Marjlranä. På Skeppsbron,

vid Rådhuler.

Kl. 11.35.26. 105° 32' o" i* 56' o". &c.

Min Obf. och klocka.

Medium O. 45. 43, 10.

Midd. Corr. — 4,97-
Tids equät. + 1. 56, 70.

Chronom. fornt =0.47, 34,83-

I Gotheb. d. 5:te med i dygns accel 46. 22, 40.
"
Mar-
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Marlitand Ven. om nya Varfvet i' 12^43.
Latituden af 17 obfervationer 57

0
53. 38, 5.

Hr Hållftrom fann Latituden 57.53,47 ock

Merid. fkilh 1' 12". 09.

§. 12.

D. 8 Junii. Stromjlad, vid Tutlbryggan*

Min Obferv. och kl.

Kl. 1 1. o. 56* 98°53 / c//
. kl. 2. 34-49 &c.

Medium o. 47. 92, 37.

Midd. Corr. — 5, 40.

Tids eqv. -j- 1.35,40,

Chronom. o. 29. 22, 37*

Kl.d.öi«W/?r.med2dgn.accel.9 //,i5 o. 47. 43, 98»

Stromftad W. om Marftrand 1. 38, 39*

i
;
12, 43»

Sromftad W. om nya Varfvet 2. 50,82.
Latituden fants af II obfervationer 58°56-43>&
Hållftrom fann merid. flullnaden 2 /

44
//,C4 ock

Lat. 58. 56. 38-

D. i Junii, på [amma jtälk.

Låtit, af 22 obf. 58. $6, 390CI1 Chr.accel. io",3q»

Hållftrom fann Lat. 58. 56. 30 och hans ChrD

Accel. 1 1 "43.

D. 10 junii. R06 I Norrige, 3000 alnar

W. om Fredricshalls kyrka. Med Hr Hållftrqmg

Sextant och Chrongmeter funno vi flållets

Lati*
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Latitud 59°8
/ i6// och Longituds fkillnadeii

5i //
,79 ofler om Stromftad, men Chronome-

tern kunde icke foras nog jåmt på de fvåra

vågarne emellan Strömflad och Swinefund, och
Latituden år åfven omkring i

y for flor, fom
fedan upptäcktes genom Triangelmåtning, och
framdeles fkall uplyfas.

D. 1 1 JuniL Stromjlad.

Hållftroms Chronometer > fom d. g var

5o'o//,i2 > var i dag so^^o, £) eri hade få*

ledes endaft accelererat pä dygnet, fom
alldeles fkiljer fig ifrån defs forrä gång.

Min Chronometer fants o. 49* 52* 30 Och
hade 9

y/,8i acceleration dagl.

D. 13 Junii. Sidhollms hamn i Quilte Sokn,

S:s midd. höjd med min Sextant I09 ö
52

/
45

//

Lat. 58°3l /
3
//

*

k

D:o med Hållnroms 109. ST.äLat. 58. 32' 16"*

En håftig ftorm gjorde obferv. mycket ofåkra*

Min Chronometer var 49'54",6~i. och Håll*

dröms Sof^föU

i 14»

D. 14 JuniL Uddevalla, På bryggan, ilå*

ra Sjå - Tullen.

K1.2. 6. 49. 104. 41. 20. fec.gifvaChn 047.3,24*
Hållftr. fick af fina obf. och fin klocka 047.20,58*

D. 15 Junii* Påfammajlålhi Miriobf.ochChn
Kl. 10.54*53* 99*51-30. 2*39-3 &c.

Me-
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Medium o. 46. g, 25.

MidcL Corr. — 2, 33.

Tids eqv. + O. 12, 40.

Chronometern o. 47? 9» 3^»

Således accelererar min Chronometer 6",o8*

Hålklr. Chronöm. C. 47. 2$, 6g och acceL 8",it.

Om min Chronometer fkuile hafva haft

{amma gång, fedan d. 5 Junii, få ligger Ud-
devalla 3 '7'',30 Öfter om Stromftad och 16^58
ofler om nya Va rf. Hållftroms Chronometer

lade Uddevalla 3V'o§ ofter om Stromftad,

och fåledes 1 7", 3 3 ofterom Gotheth nya Varf.

For mulen himmel middags tiden kunde

ingen Latituds obferv. göras denna gången,

D. ig Junii* Marflrand> på famma flållc,

fom förut.

Correfpondenta obfervationer kunde ej er-

hållas, men genom enkla Sol -höjden på ef-

termiddagen fanns min Chronom. o 1 48' 33
//
,6o-

D. 6 Junii var den på detta flållc 47* 34, 83 ($.1 1).

Accelererat pä 12 dygn 5 8^,77, fom gor på
dagen 4.'\6, om den hade varit uniform.

Hållftroms Chronometer var o. 49. 6, 07 och

d. 6:te 0.48. 1*36* fåledes hade den accelere*-

rat 64
/y
,7l, eller dagL $^,04*

i 16.

D. ig Junii, Gotheborg, nya farfiet
Kl
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KL 11. 19. 58. 105. 3. 50. kl. 2. 16. 1. &e.

Med. c. 47. 59, 14.

, MIdd. Corr. o, 66.

Tids eqv. o. 59, 10.

Min Chronometer o. 47. 19, 38-

d. 5 Jimii var den o. 46. 17, 83- ($• I o.)

Accel. på 14 dagar 1' 1", 55.

fom gor dageligen 4
//
,4Q.

Håilftronis Chronometer var i dag o. 47. 57, 46
och d. 6:te 0.46.41,58 hade fåiedes accel,

l'l5",88 eller dageligen 5"4 2.

Latituden af 8 obfervationer 57.41.26,5*

Den 21, 22 och 23 fortfattes obfervatio-

nerne på Chronometrarna, då min klocka,

for den då infallande {lärka varma begynte

retardera $ fécund om dagen, ehuru den for-

nt hade accel. ofver 4", och HållOroms kloc-

ka, fom förut hade accel. 5",40, accelererade

nu endaft I ",40, emellan d. 21 och 22, men
emellan d. 22 och 23 åter 5 ",41, fåfom förut.

Når våra Pocket Chronometrar befunnos få

ofåkra, och jag nödvändigt borde fkaffa mig

Gotheborgs Meridianfkillnad ifrån någon ort?

fom till Geographifkt låge var determinerad»

var det en lycka for mig att få låna utur

Oflindifka Compagniets forråd en nyligen ifrån

England kommen Box Chronometer, fom åfven

var förfärdigad af Herr Arnold. Denna kloc-

ka hade på de 2:ne månader, jag förde den

med mig, få jama och fortråffelig gång, fom

t
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af något ur kan begäras* Fårfedd med tit få

gödt Inftrument, företog jag mig refan, fjå«

vågen, till Örejuni, for att vid 3*ne bekanta

ftålien, Uraniborg, och Obfervatorierne uti Kom

penhamn och Lund få de gifna punéter, hivar*

med Gotheborgs meridian kunde jämföras.

Herr Hålljlrom tog landvågen genom BaU
land) for att Under fefan obfervera uti ftåder*

na, och vi koiiimo ofverens att träffas i Hel*

fmghorg, for att jämföra våra klockor och ob*

fervationer*

Härefter anför jag endaft Box ChrononiCf
terns gång, och hårleder icke iongitud-fkill*

naderne, innan jag vid återkommen till Hel*

ilngborg eller Gotheborg fått med fåkerheÉ

Veta, huru derma klocka gått*

Den fattés i gång d. 23 Junii kl. 2 e* nu
och Mlldes då o'3o"i() efter medeltiden * efe

ter nya Varfvéts rneridiarL

För infallande fiilltje uppehollos vi någofc

på denna feiä, och hunno ej till Molin Fifke*

läge vid Kullen i Forån di 26 Junii, på aftonen*

$• 17*

D. 27 Junii. Kulla gård f 22öd al i Syd*

73° oft råttvifande compafs ifrån Kullens fyr/

KL 9, 52» 12* 89- 5- 20* 3. 42, iöi &Ci

Medium o* 47. 10, 35*

Midd. Corn + 'i-, gäi

Tids eqv; 2. 22, 60*

ifÄ K Mat* Umål til q** .

K 3?öe«
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Pocket. Chronom. 0.44.49,57.
Dåraf Box Chronometern 1 i

t 56
/
54, 57.

Låtit, af 10 obf. 56' 17', 31, men Baken var

1 3" Nordhgen och 5^,26 i tid Weftligen,

fåledes Fyrens Latitud 56
ö
i7 /

44
// och Box

Chronom. il 1 56' 59'', 83.

D. 28 Junii. Helfingborg* På ytterjia ändan

af Hora bryggan*

Afflereeft.m*hojd. fanns Pock.Chr. o. 45. 57, 39«

och Box Chronometern 11. 55. 58* 39-

L.fanns 56°2 /
49

//af S:s dubbla m. höjd 1 1 5V25"
Den gamla byggnaden Kärnan, fom ligger på
backen ofvan for Staden och uti Hr Schen*

marks Triangelrad år nyttjad till Signal pund,
år 700 alnar i N* 29 Oft råttvifande ifrån

Obfervations flållet

D. 29 Junii* På famma Jiälle.

Kl. 10. 51. 26. 102* 36. 55. kL 2. 41. 52. &c.

Medium 1 2. 4Ö. 39, 9$.
Midd* Corr. + 2,12.
Tids eqv. 2. 47. 30.

Pocket Chronometern 0=43.53,74.
och Box Chronometern 11.55.52,74.

S:s dubbla Midd. höjd 115. 3. io. Dåraf, järn-

te 10 Circ* Mer. höjder, Lat. 56. 2. 45,

§. ig.

Hr Håtljlrom refie d. 23 Junii på eftermid-

dagen, landvägen ifrån nya Varfvet, hvareft

haa
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han den dagen fann fin Chronom. o* 48' 20A84*
Han obf. d. 24 junii i Kungsbacka, n^raoflra Tullem

Låtit, fanns 57. 29. 45. Chronom. ö. 47. 40, 78»

D. 25 Junii. Warbergs Stad, nära ofira Tullen»

Lat. 57. 7. 22. Chronometerri o. 47. 6, 20.

D. 26" Junii. Falkenberg, Gåflgifvaregåfden, 2§§
alnar norr om Kyrkan.

Lat. 56.54.39. Chronometérn o, 46. 14. åfc

D. 27 Junii. Halmflad, nära norra Tullen*

Lat. 56.41.21. Chronoinetern 0.44. 51,7!*
D. 28 Junii. Engelholm , Gäfigifuaregåräen,

Lat. 56"° 15' i6/y
. Chronometérn o. 45. % 77^

J3. 29 Junii. Helfmgborg , z/ii Torget.

Lat. 56. 5. 25. Chronoinetern o. 45. 44, 80*

Genom jåmforelfe med mina Ghröriömé-

irar, hvilkas gång vid återkömfteh till Gtothe-

borg nogä beftåmdes, funno vi, att Hr Hau-
(iroms klocka emellan d. 23 och §§iaé accé»

lererat 55",48, fötii gör på dygnet j^JS» Ööi

defs acceleration varit uniform;

I fådan håndelfe blifver meridianfkillnaderi

émellari flya Varf. och Kungsb. o4 O; 45''»^4

IVarberg - 4 i. 25, 80 d:öu

Falkenberg * - 2|, 37 tirö*

Hatmjlåd « * 3. 5 1* 4| d:ö;

Mngelholm * . * ...

'

j. 40, 97 d:Ö.

Helfvngborg - - ^ <), f 2 d:ö.

Öérmed mina obfervätioiiéif* fohi framde-

les' kömmä ätt anföras? hårat ofvérensftåiinnä.
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% IQ.

D. I Julii. Nya Uraniborg på ån Hvén p

400 al. Söder om Ruinerne af Gamla Uraniborg*

KL 10. 41. 8» 100. 26. 15. kl. 2. 52. 59 &&
Medium o. 46. 56, 86".

Midd. Corr. + 2, 8j-
Tids eqv. 5. II. I o.

Pocket Chronometern 12. 43.48? 59*
Box Chronometern 1 1. 55. 50, 09.

Solens dubbla Midd. höjd i^Yio", dåraf,

jåmtc 12 circum meridian Obfervationer, Lati-

tuden fanns 55. 54. 10", och fåledes gamla
Uraniborg, forp ligger Q" Nordligare 5£°54

/i8//
»

Med min Sextant fanns Lat. 55
e>

54
/

j7
/'.

D. 2 Julii. Köpenhamns Obferuatoriim.

Med Pocket Chronometern obferverades fau-

na tiden på Tranfit Inflrumentet o* 47' 28 //
,70»

Tids eqv. 5. 22, 80.

Chronometern o. 44. 5, 90»

och deraf Box Chronometern ii* 56' 7
//

> 40*

S« 21.

D. 4 Julii. Malmö, på Méljanviå nya Hamnen»
Derifrån Malmö kyrka 1000 al. i Nord 40

0
oft.

Lieutenant £f. G. af Lunds Obfervat. med
Box Chronometern och B. Hermelins Sextant,

under det jag refle till Lund for att obferve-

ra dar.

K» 9- 38. 43* 97- 24. 30. kh 2. 17. 14 &c
Medium 11. 57. 56, 16.

Midd
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Midd. Corr. + 3, 50»

Tids eqv. 3. 45, I Q.

Box Chronometern 11.54.14,56.
S:s midd. höjd Ii5°i7'5". Dåraf jåmte 8 cir-

cum merid. höjder ftållets Låtit. 55, 36. 14,6

och kyrkan 55
0 36' 30".

D. 4 Juli i. Lunds Obfervatorium.

Obferverat i fållfkap med Herr Aftronomlas

Obfervatoren LiDTGRéN.
Kl. 9.40.8, 86° 23', o. kl. 3.50. 18 &c.

Medium o. 45. 13,06.
Midd. Corr. + 4, 39.

Tids eqv. 3. 45. jo.

Chronometern o. 41. 32, 35.
S:s mid. höjd U5°4/

a5
//

, Deraf jåmte iocir-

curn merid. höjder Låtit. 55°42 33",7. Box
Chronometern var d. j:dje om afton fore re-

fan till Lund 48'o" efter Pocket Chronome-
tern och d. 4:de om afton, vid återkommen

48
/

4
// efter den famma. Utan fårdeles fara

for mifstag kan deras flullnad d. 4:de vid

middagsfiunden tagas for 48
/
,£

//
, och fåledes

Box Chronometern i Lund 11. 53. 30, 35.

§ ZZ.

P. 7 Julii. Welfmgborg. p. f. ft. fom d. %Q
och &9 Junii.

Kl. 9. 58.0. 89° J4' o", kl. 3. 36.4a &e.

Med. o. 47.211. 40.

Midd. Corr. rh 5. 13.

Tids
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Tids eqv. 4. icj, 3g.

P. Chronom. o. 43 I O. 23.
Dåraf Box Chron. 11. 55. 7. 23. Lar. s§°2

é
$if'.

d &9 Junii vai denna kl. hår i 1. 55. 52,74 (§, 1 8}-'.

Således retarderadt på g dagar 45^,51 , fonrgor
for hvar dag, om defs gång varit jämn $'\6q,*'

Vnder denna hypothes var denna klocka, ef-

ter Helfingborgs meridian.

d. 30 Junii - - II. 55. 47» Ojf.

d. I -Julii - 11. 55. 41,35,
d. % Julii . II. 55. 35,67.
d. 3 Julii - - 11, 55. 29*98,
d. 4 Julii , - ii. 55. 24,219.

d. 5 Julii - - II. 55. 18,60.
d. 6 Julii - - 11. 55. ia,9I-
d. 7 Julii r - 11. 55. 7,aj.

Når man härmed jåmfor de obfervatio*

$er, fom åro anförde uti §§. 18, 20, 21 och

g|2, få följer, att tidllullnaden emellan Helfing*

feoxgs brygga och Uraniborg år §",75 W.
Köpenhamns Obf. o' Jl",?? W.
Mallmo Skeppsbro j' 9^,73 Offl.

Lunds Obfervatorium i' 53", 94 Oftl.

Ibland desfat obfervationer år den , fom
ligger Uraniborg närmare 9" våfler om Hel-

Högborg
t
fynbarligen felaktig, emedan man af

f|f dar anflålda triangelmåtningar med vifshet

finner, att desfa flållen ligga alldeles under

fajniria, meridian. Fdrmodeligen har- Pocket

ghfonometerrt under transporten ifrån farty-

get
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get till Obfervations ftållet, eller tillbaka blif-

vit, på ett få ovanligt fått, rubbad.

§•

D. io Jul ii. Gothehorg, nya Varfvet.
Ifrån Helfingborg tog jag landvågen till Go-

theborg genom Halland, for att åfvenledes

obfervera på några ftållen i denna våg. Emed-
lertid feglade Lieutenant Lund direéle till nya
varfvet, och förde med fig Kronans Sextant

och BoxChronometern, fom vid dels ankomft
genaft fkulie jufleras dår. Han ankom d. 9
Julii och obferverade följande dagen.

KL 10. 38« 4a. 103. 38. 00. kl. 1. 26. 38 &c.

Med. 12* 9/ 4i //
,93-

Midd. Corr. + ffi&T*
Tids eqv. 4' 44

//
,öo.

BoxChronometern 11. 58* 2> 90.
d. 23 Jun. var denna klocka 11. 59. 29, 84*

Således hade den retard. i
/
2(5

//
,94 på 17 dygn.

Men enligt foregående §, hade den retarderat

4j
//
,5I på 8 dagar.

Således inåfte den hafva retarderat 4I //
,43 på

de ofrige 9 dygnen fom fkulie gora 4
//
,öo på

dagen, om den alltid varit lika flark.

Om Chronometern alltid flått qvar på nya
Varfvet, få borde den hafva varit

d. 27 Junii - - II. 59. 11,42»
d. 29 Junii - - II. 59. 2,22.

famt d. 7 Julii - - it. 58. 16,70.
Når



m 1806, Jug. Sep$*

jNår de obfervaiioner, fom åro anförde §,

J7, 13 och dermed jämföras, få blir tid*

fkillnaden emellan nya Varfvet i Gotheborg
och Kullens Fyr - ^ %'|l''49 0(11.

Helfingborg * - 3' 9, 48 Oftl.

for {amma flålle på återrefan j' 9, 47 0(11.

Och når de tidfkillnader, fora i foregående

§. funnos emellan Helfingborg och följande

orter, få blir nya Varfvet i Gotheborg uti

JL,ongitud 5 o",7$ Wefll om Uraniborg

dt
7
37

//
,75 W. om Kopenh. Obferv,

och 5* 3, 42 W. om Lunds Obferv,

Den 7 Julii företog jag refan landvågen

fill Laholm. Min Pocket Chronometer var

famm a dag ox 41*loa för medeltiden i HeU
Sngbprg och 4§

/

|
// för Box Chronometern,

D. 8 Julii. Laholm, vid To?get.

El. lo. 41. 4$. a8, 55. 15. kl. q,. 50. 7
Med. 1%. 45. 55» oö.

Midd. Corr. + 4,65,
Tids eqv, 4; a<5, IQ*

Pock. Chronometern o. 41. 35, öl.

$fs midd. höjd 112. 4a. 45, dåraf jåmtc

I circ. rnerid. obf. Lat. 56° 31'
o"

Samma dag i Ealmjlad nåra N. Tullen,

JU. 6* 47', 19" $l
Q 4l'o$" &c. dåraf

Chronometern o. 46. 46, 50,

Tids ecjv. ^- .4. g>8> 50«

Xhro*
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Chronometern o. 42. l8»CO.

Den g Jul ii, Falkenberg. Gdflgifvaregarden.

Kl. 11, 11. 42. 103. i2t. 40. kl. %. £4, 36 &e.

Med. q. 43. 9,83.
JVL Corr. + 5, 1 9.

Tids eqv. 4. 35, <5o.

Chronometern o. 43. 39, 4%.

S:s midd. hojd. 11 1. 41. 40 af h vilken jåmte

8 circ. merid. ofef. Lat. 56. 54 40.

Den 10 Julii. Storm och Stromoln. War-
berg, nåra oftra Tullen.

Kl. 11.34. 45. i°5°58- kl. 3- 17 &c.

Med. o. 49. 4, 05.
Midd. Corr. + 5, 64.

Tids eqv. 4. 44,60.

Chronometern o. 44. 2J, 09*

S:s mid. h6jd ni° i' 30. Dåraf
, jåmte 8 circ.

merid. obferv. Låtit. 57
0
7
/ 33^.

Den 11 Julii. fåungsbacka.l <fo al. i W.ifr.kyrk»

Kl. 10. 11. 38- 89- 49- 50. kl. 3. a8- 3 &c ?

Med. o. 49. 50, 00.

Midd. Corr. + <5, 47,
Tids eqv. 4. 53,20.

Chronometern o. 45. 3, £7*

S:s midd. hojd 110. a. 2Q. Dåraf jåmte 9 circ,

M. obf. Lat. 57. 29. 52.

Den 12 Julii. Gotheborg, nya Varfvet.

K. 8- 39- 54- 66. 41. 30 och flera^ formidd,

höjder? dåraf P. Chron. fants vara p. 50. 43, 22,

Tids
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Tids eqv. 5. o, I a.

Pock. Chronom. o. 45. 43, lo Box Chronom.
varnu 47

/
4g

//
efter lilla kifåledes 11. 57. 55, 10.

Den 7 Julii var Box Chronometern 48'3"
efter Pocket Chronometern, fåledes har den
fiftnåmde på 5 dygn låinnat % 15 ' efter, el-

ler 3" på dygnet. Förut år bevifl, att Box
Chronometern under denna tid retarderat 4'/,6p

på dygnet, fåledes blir lilla klockans dagliga

retardisfement ft>é&* den hade fåledes bordt
vara på nya Varfvet d. 7 Julii o 46. 21, IO-

d. B Julii O. 46. 13, 5a
å. 9 Julii o. 46. 5, po.

d, 10 Julii o 45. 58» 30.

d. il Julii o. 45. 50, 70*

Når ofvananforde obfervationer hårmed
jämföras, få blifver Kungsbacka q'47^43 öder

om nya Varfvets meridian Warberg o* 1. 33,21 i

Oftl. Falkenberg o. 2- 20, 48 Oftl. Halmjlad

O. 3. 55, 50 Oftl. Laholm o. 4. 39, 89 Oftl.

Genom obfervationcrna d. g i. 1 3 och 14
Julii fanns Box Chronometern bibehålla fin

jåmna gång, få att den emellan d. 10 och 14;de

retarderat i8"»38 > ei^r 4^595 dageligen.

| f|-
Den 15 Julii. Marflrand, på förra flåller.

BoxChron. genom correfp. obf, II. 58» 48>30e

Lat. af 11 obf. 57
0

53' 30.

Den 16 Julii. Mottåfund*

Bor
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Box Chron, genom correfp. obf. II. 59. -J5*&4.

Lat. af 9 obf. 5g. 4. 30.

Den 29 Julii. Uddevalla, nåra Sjötullen.

Box Chron. genom correfp. obf. ii. 56. I§, 45,

Lat. af 10 obf. 58- %\\ 3.

Den a Aug. Gotheborgs nya Varfvct.

Box Chron. genom correfp. obf. 11. 56. 9, 14.

Den io Julii var famma klocka 1 1 . 5g. 2, 90.

På <zj dygn retarderat 1. 53,76, eller 4
//
,94<5

på dygnet. Således fkulle denna klocka hafva

varit på nya hvarfvet.

D. 15 Jul. Il.57.3847- D.iöjul. 1 1.57.33,2a.

och d. 29 Julii II. 56. &8> 5£-

Således blir Marftrands tidfkillnad från nyaVarf-

vet i' 10", 13 W.
Mollof. i' 4^,00 W. och Uddev. Io",07 OflL

Pocket Chronometern hade från den 14
Julii till d. 2 Aug. haft et jåmnt retardisfe-

ment af 7^,38 dageligen, fom mårktes både
genom jåmforelfen med den fortråffeliga Box
Chronometern och af obfervationeme de fift^

dagarne på nya Varfvet.

Den 14 Julii var den o. 45. 3^,02.
Den 2 Aug. * ~ o. 43. 11,64.

på 19 dygn a'ao",38dkr 7'38" på dygnet.

Det blef få mycket angelägnare att
x
låra

kanna detta, fom Box Chronometern nu ikullc

återlämnas, och iag ämnade bjuda till, under
refan till Stockholm, fom nu företogs, att

genom denna klockas tillhjelp dire&e foka

{km
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fkillnaden emellan nya Varfvets och Stock-
holms Ofafervatorii meridianer,

§. z6.

Under hela refan blef ej flera tillfållen

att obfervera, ån den 8 Augufli i Bodarne

Gåflgifvaregård,

Chronometern fanns dår o* 5I /
40

//
,pO.

Den ii Aug. ankom jag till Carlberg och
fann Chronometern - - o. 1 7. S&5> 8 1*

Den iö Aug. fanns den famma o. lö. 56, 63*

Ehuru desfa fifia obfervationer ej gifva

florre dagligt retardisfement ån 5^,80, få år

det likväl fannolikare, att antaga den gång
?

fom klockan hade i Bohus Lån den lenare

delen af fom ni aren ? eller 7^,38 för dagen,

MIM detta retardisfement bibehölls under kL
gemenfamma rorelfe med fartyget, då den

deremot emellan d. 11 och 16 Aug, flått all-

deles orubbad. Efter denna fuppofition, hade

Chronometern bordt vara på nya Varfvet

D. 8 Aug. - - o. 40». a7>3<5.

och d. 1 1 Aug. - o. 4a. 5, aa.

Och till följe dåraf Bodarne 10' 4#* 46 ofler

om nya Varfvet eller l W. om Carlberg

famt nya Varfvet $4. $9, 41 W. om Carlberg

dier £4'4<S"pi W, orn Stockh. Obfervat,

Na återflår att jämföra detta utflag med

dsm, fom kunna hårledas af de Obfervatio«

ner



ner fom uti det foregående åro anförde. Nya
Varfvets meridian år i 23 §• jåmford med
Köpenhamns , Lunds och Uraniborgs meridianer.

Af desfa 5 namnkunniga ftållen anfer jag med
fkål det förflnåmde för båft determineradt.

Köpenhamns Öbferrvatorium uppgifves uti de
pyafle fortekningar öfier om Paris

och fåkdes 9.1'$%" W. om Stockh. Obferv*

Uraniborg lågges uti de nyafle Connoisfan-

ces des Tems 41 '3 oft om Paris, och fåledeä

Wefl om Stockholm; Men efter Schen-

marks Triangelmåtning, fom med Picards dår

anftållta målningar fammanflåmmer, ligger Ura-

niborg endaft £0" i tid oft om Köpenhamns
Obfervatorium , och fåkdes 21 '38" W. om
Stockholm. Detta kommer ockfä ofverens

med en af Hr Profperin upprättad fortekning
?

dåruti han lägger detta flålle %\ 4 W. om
Stockholm.

Lunds Obfervatorium antages uti våra Alma*
nackor 15/23 ' W. om Stockholm, men of.

vannåmde Triangelmåtning bevifar, att denna
diftance år alltför liten, emedan I^und, enligt

den famma, ligger ^q^" 6fler om Runda Tor-

net eller Obfervatorium i Köpenhamn» Om Kö-
penhamns Longitud verkeligen år få-*

fom vi antagit den, få måfte Lunds Longi-

tud vara 19/30" W. om Stockh. eller 4^2^é

Dft om Paris. Uti nyafle uppgifterne uti Con-

wisfance des Tems f utfåttes Lunds meridian

Skillnad från Paris till 43
/I$ /'.
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i:o Om nu Köpenhamns Obférvatörium år

£l'58" W. om Stöckh, Obf.

Och nya Varfvet ($. £3) år % 37, 75 WY
om Köpenhamn.

Så blifver nya Varfvet i Gotheb; 2» 4' 3 5", 75
"W. oxii Stockholm;

%\ö Om Uraniborg år ii^^oö W. omStocklh
och detta flålle år 3. o'75 Ö; om n. Varf;

Så blifver nya Varf. St4* 38^75 örri.Stockhi

3:0 Om Lunds Obf år 1 cr^o^oö W. om Stöckhj

och nya Varfvet 5. 3. 4a W. om Lund.

Så blir nya Varf. 24' 3 3",4%W. om Stocklis

Medium af de$fa J:ne icke mycket olikå

titflag år $4' 35", 97i

Enligt |. farits* genom upréfan denriå

ineridi fkillnad q»'4« 4&px, fom dock år myc-
ket mindre att lita på, ån desfa fenare ari«

förde obfervationers medeltal.

Genom behörig triangelmätning här jag furi=

nit Göthebörgs Stads kyrka, 4078 fvenfka alnar

dier i'l8" Nordligare och 7555 alnar eller

Ig" i tid Ofll. ån nya Varfvet. Således blife

ver Gotheborgs Stads kyrka 24' äo", 64 W*
öm. Stockholms Obférvatörium

h
eller 38

/

34
//
>3<S

Öfler om Obférvatörium i Paris;

Nya Varfvets Latitud år genom håra 50 våt

ofverensRåmmande obferv. funneri 57°4i'a4//
i

Bårtill bor låggas den anförda fkillri; I 1 8-

Så får man Gotheb. Stads Kyrkas Lat. $^42/4%".
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Obfervationcrne år igosf.

hädrri ,„-,,;' % 5g.
. ^ ;if

a '

Ifrån April månads ffut begynte Chron©-
meterns gång nårmare underfokas

d. 30 April var denna klocka o* 3' ^'^å*
d. 5 Maji i£. 2- 19, 96.
d. 7 Maji - - - 1 a. %. o, 54*

d. 8 Maji, på Stockh. Obferv. 1% H 44, 15.

Således på Cärlberg, famma dag 1. 51, 65*

d. 10 Maji på Carlberg - 12. I. 36, lo*
[

7, 5o.

och fåledes på Obfervatorium ia. I. 28> ÖO,

Jåmforelfen emellan d. 30 April och den 10
Maji gifver 8^83 ^ag*- retardisf.

emellan d, 5 och io:de Maji 8» 38"
emellan d. 7 och io:de - 8>i$°

emellan d. 8 och io:de - 7, 72.

Den 13 Maji i Örebro , å Gåftgifvaregården

i

erhollos endaft några S:s höjder på eftermid*

dagen, hvaraf kl. fants vara o^la''^MfiM

Den 1 5 Maji. Cartjlad. Madcmoif. Holz.s gd,

icke långt från torget. Genom goda correfp»

obf. Chronometern o. i8-58»28- och Latitu-

den af en god midd. höjd och \% circum
meridian obfervarioner 39°s>3

/

3
//

-

Den 16 Maji. JrnåL Gåflgifvareg. nåra Torget
Med Correfp. obf. Chrom o.££. &>40 och Lat
af 8 obf. §9

03'*4"'

Den



1 8o 1806s $uL Aug. Sept.

Den 17 Maj ii Wennersborg. Hedmans gård.

Med correfp. obf. Chronometern O* 23- 16, 78*

Låtit af IS» obf. 58*23,4-

Den ig Maji. Trollhättan* Gåflglfvarégår*

den, fåfom fofra åref.

Chronometern #
génorii correfp. öb£ 0.23.15,48*

Låtit* af 1% obf, 58» 17- 5*

Deii 19 Maji* Gotheborg. Nyä Varfvet*

Chronom» ined correfp* obf» o* &4* 41, 00*

Lat. af 13 Öbf. 57-41- i&

Den 9,0 Maij. P* f. flålle.

Chronom. genom formidd. hojd. o* 24* 3 1, 4*

På detta dygn hade Chronometern låledeé

retarderat 9^,6, öch på Carlberg åfveii erriel-

lan 8 och 9 fecunder. Om man då antager

det dageliga retardisfementet for gf'\ och räk-

nar ifrån d. 8 Maji , då öbfervationerne fked*

de på Stockholms Obfervätorium, få fkulle

Chronometern efter denna meridian hafva va*

rit d. 13 Maji * * O* o' 59" 15*

d. 15 - * * o. ö. 41, 15.

do 16 * * - o* o. 32* 15*

d. 17 - * - o. o. 23» 15»

d. 1 8 *• - * 0.0. 14, 15.

d* 19 - - - o. o* 5, 15.

påraffolj.,attÖrebroblif, i i^a^SSW.omSfcobf.
Carlftad 18. 17» 13

Åmål 21. 30, 25
Wenersb. 22. $3,63
Trollhått. 23. i, 33

Nya Varfvet Gotheborg 24. 3 5» 8§° J. 29*
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§. 29.

For att underföka, huru Chronometerii

förhöll fig, når den iångre tid fick flå orub-

bad;, fortfattes obfervationerne i Gotheborg.

d. 22 Maj i fanns deri 0*24^19 '',54

d. 24 o. 24. 15, 20

d. 26 - - o. 24. 13, 13

Obfervationerne emellan d. 22 och 26* gifvä

I ",60 retardisfement men de af den 24 och

12,6 endaft i",03;

Den 28 Maj i. Lyfekils Fifkelåge.

Cbronom. med correfp. obf. o. 2(5. 8, 42. Lat
af 10 obf. 58

0
i 6' 20".

Den 31 Maj i. Stromjlad. Tullbrijggan

Chron. geiiom eftermidd. obf. o. 26. 56, 00.

Den t Juniij på famma flalle, med fora

ftiidd; obf. Chronom. 0.26.53,7.

Deh 2 Juhii, med form. obf. Chr. 0.26.57,12*

Latituden af 10 obf. 58. 56". 36".

Den .6 Junii/ åter på famma flålie med
eftermidd. obf. Chronom. o, 26. 48? 10.

Den ii Jun ii; Wåderéarne^ vid Lotshu fe t;

Chronometero af förmidd. obf 0.27.1 1. 20.

Latituden af xi obfervat. 58. 34» 53 =

Den 13 jun ii. Rinkmås falten, nårä Lyfe«

kil, uti famma paralie!.

Chronom. genom correfp. ©bf. o. 25» 39, 8^°

Latituden af 10 obf. 58. 16. 43*

K, V. JiaBi Hand. IIL Qw9 Ö Déö
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Den 17 Junii. Gotheborg, nya Varfvet
Chronom. af eftermidd. obf. o. 23. 36, 40.

Den 26 Maji var den 24. 13, 13.

retarderat på 22 dygn 36,73 eller i",67 dagl.

Men om oblervationerne i Lyfekil d. 28
Maji och 13 Junii jämföras, få hade kl. på
desfa 16 dygn retarderat 28

//
,56, eller i

y/
,785*

Efter den förra fuppofition* hade Chron.

bordt vara efter nya Varfvets meridian

d. 28 Maji - o. 24, 9, 79
d. 31 - - o. 24, 4, 78
tL [ Junii - o. 24, 3, II

d. 2 Junii - o. 24, 1,44
d. 6 Junii o. 23,54,^6
d. II Junii o. 23,46,41
d. 13 - - - o. 23, 43, 0?
d. 17 o. 23, 36, 40

Når motfvarande obfervationer hårmed jåm«

foras, få finnes Lylekils tidfkillnad från nya
Varfvet - - - - o* 1' 58" 63.

Stromflads efter obf. d. 31 Maji ot 2' 51", 22.

D:o d. i Junii 2. 50, 59.

D:o d. 2 - å. 55; 68«

D:o d. 6 ~ 2. 53, 34.

Medium 2' 52' ,71.

Wåderoarne 3' 24'', 79.

Rinkenås vid Lyfekil i
/
56

//
,79-

Den 23 Junii. Gotheborg\ nya Varfvet.
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Genom eftermidd. höjder fanns Chfonome*

tern o* 23
/ 48' /

>4ö -

Den 24 Junii. Winga, vid Lötshufet.

Med correfp. höjd* Chronom. o. 24. 53, 20*

Baken var 1 tidsfecund W.
Latituden af 13 obferv. 57

0
38' *S-*

Den 26 Julii. iVz/a Varfvet.

Chron. genom e. m. S:s höjder o* 23' 40", 3$»

Klockan har fåledes retarderat 8^,10 på 3

dygn eller 2^,70 dagl. Winga Bak fåkde*

l
é
%
é,

9 $0 W. om nya Varfvet.

% 31.

Den 2 Julii. Goiheborg >
nya Varfvet

Chron. gen. formidd. S:s höjder o* 23' 3ö
/y

, 80*

Den 6 Julii. Uifingens N. tfaäe, eller ifo/gV

ttff/Jj vid Norder Elfs utlopp.

Latituden af 11 obf. 57° 47' 39".

Den 20 Julii. Uddevalla , på förra flållet

Chron. gen. correfp. obf. o* 22' 42", 41. Lat«

af 13 obf. 58
0 21' iö'<

Den 26" Julii. Gotheborg, nya Varfvet,

Med correfp. obf. Chronometern o. 22* 37, 40»

Således har klockan fedan d. 2 Julii eller på
24 dygn retard. 5 3 ",40 eller 2"» 2 3 dagl.

Chronometern hade fåledes varit d. 20 Julii

c. 22, 50, 78 efter n. Varfvet, och fåledes blit
0

Uddevalla g"»3? öft om nya Varfvet

Den ^8 Julii. p. fi flålle.

O % Meé
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Med formidd. obf. Chronom. o* 22' 3 5, 40
eller retard. i" på dagen,

D. 5 Aug. p. f. flålle.

Genom formidd. höjder Chronom. o. 22. 3.90,
fbm gifver 2", 5 8 dagl retardisfement , om
man jåmfor den med Obf. d. 26 JuiiL

Den 10 Aug. Marjlrand, på förra Hållet.

Med correfp. höjder Chronom. o. 22. 53,08*
Latitud, af 10 obf. 57. 53. 31.

Den 12 Aug. Kyrkefund* Tryckhålet.

Med correfp. obf. Chronom. o. 22. 56", 02.

Latitud, af 8 obf. 58. o. 48.

Den 1 5 Aug. Käringo Fi/keldge. Öftra SalterieL

Med correfp. obf. Chronom. 0*23.18,95.
Latitud, af 11 obf. 58.6.56".

Den 18 Aug. Gullholms Fi/keldge.

Med correfp. obf. Chronom. 0.23.7.94,
Latitud, af 8 obf 58-10. 59.

Den 19 Aug, Sala BåL
Chronom. af e. m. obf 0.23.52,40*
Latitud, af 10 obf. 58. 20. 23.

Den 20 Aug. Lyfekil.

Formidd. obf. Chronom. 0.22.55,83*
Latitud, af 8 obf. 58* 16. 36.

Den 21 Aug. På f. flålle.

Formidd. obf. Chronom. o* 22* 49, 6~o* mera
påliteligt, ån förra dagen.

Den
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Den 22 Aug. Giillholmen. p. f. ft. f. d. 1 8 Aug.

Formidd. höjder, Chronom. o* 22.49. 60 re-

tard. på 4 dygn i8",34 eller 4^58 dagl.

Den 23 Aug. Mollofund. Kungsholms SalterL

Formidd. höjder Chronom. o. 22. 27. 30.

Den 26 Aug. Marjlrand, på vanligt ftålle.

Correfp. höjd. Chronom. o. 21. 57. 13. Retard.

fedan d. io:de 54 ',95, eller 3",43 dagl.

Den 31 Aug. Got/teborg, n. Varfvet.

Correfp. höjder. Chronom. o. 20. 28, 56"-

Retarderadt fedan d. 5 Aug. i' 35*', 36, eller

3
//
,67 dagligen.

Om man får anfe klockans gäng jåmn un-

der en få lång period, få fkulle den hafvsi

varit eft. n. Varf, merid. d. 10 Aug. o. 21.45, 55.

d. 12 o. 21. 38, 21.

d. 15 o. 21. 27, 30.

d. 18 o. 21. 16, 19.

d. 19 o. 21. 12, 52.

d. 20 0.21. 8,85-

d. "21 o. 21. 5, 18

d. 22 o. 21. 1, 51

d. 23 0.20.57.84
d. 26 0. 20.46,83

Dåraf Marflr. tidfkiltn. fr. n. Varf. i' 7
/v
,53 W,

Kyrkefund - 1. 17, 81

Kåringo - - 1. 51, 75
Gullholm - - i. 51, 75
Såld Båk - - 2. 39, 88

Lyfe-
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Lyfekil - - 1.46,98
D:o - - 1,44,42
Gullholm - - 1.48,09
Mollofund - 1,29,46
Marflrand * 1. 10, 30.

§. 33-

Den 2 Sept. Gotkeborg, nya Varfvet.

Genom correfp, höjder Chronom. o, 20. 21, 20,

D. 7 Sept, med form. Ii., Chr. o. 20. 14, 07,

D, 12 Sept. Correfp. obf. Chr. o. 19. 59, 36,

D. 14 Sept, form, obf Chron, o. 19. 58» 20.

Mulit.)

D. 15 Sept, form, obf, Chron. o. 19. 51,00.

ObferV. emellan d. 31 Aug. och 15 Sept.

Vifa, att Chronometern denna tid retarderat

flagl, 2",50, dermed åfven de ofrige dagar-

nas obfervationer ofverensftåmma, utom for

d, I4".de, fom ockfå var ofåker,

Återrefan företogs nu till Stockholm,

Den 16 Sept, Alingsås, Gåftgifvaregården,

goo alnar Oft om kyrkan,

Correfp. obf, Chronometern. 0.17.21,00.
Låtit, af 10 obferv, - 57. 55, 50.

Den 17 Sept, Gullered, Gåflgifvaregård,

Af S;§ höjder ,|nåra midd. Chron. o, 12. 51, 75«

mindre fåkert,

JLaUtudea af 5 obf, 57.48.4.

Den
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Den 18 Sept. Jönköping. Gåflgifvaregården.

Eft. midd. obf. Chron. o. 10. 50, 80.

Låtit, af 6 obferv. - 57. 47. 9.

Den 20 Sept. Norrköping, Gåftgifvaregård

vid Saltångstorget.

Eftm. obf. Chron. o. 2. 30, 51. mindre fåkert.

Den 21 Sept. Nyköping. Rådft. vid Torget.

F;midd. obf. Chron. 11. 59. 5, 83 mindre fåkert.

Den 22 Sept. Carlberg.

Eftermidd. obf. Chron. 11. 55. 7, 12.

Den 24 Sept. Carlberg.

Eftermidd. obf. Chron. 11.55,9,70.

Den 28 Sept. Carlberg.

Förmidd. obf. Chronom. 11. 55. 34. i.

Når man betraktar klockans gång denna
tiden, få finner man lått att den forhållit fig

nog olika. I Gotheborg lämnade den fig

C^So efter om dygnet; på Carlberg begyntc

den gå mer och mer for fort. Huru den un-

der refan må hafva forhållit fig, år ofåkert.

Sannolikt år det likväl, att defs gång mera
liknade den, fom iakttogs i Gotheborg, ån
den, fom efter ankomften mer och mer för-

ändrade fig.

Om jag fåledes antager, att den retarde-

rat 2 f" om dagen, få fkulle den efter nya
Varf. meridian hafva varit d. 16 Sept. o. 19.48*50

d. 17 0.19.46,10

d. 18 0.19.43,50
De»
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d.20 0,19.38,50
d. 21 0.19.36.00
d. 22 C. 19.33,50

Når ofvan anförde obfervationer härmed
jåmfores, få blir Alingsås merid. fkillnad fråu

Nya Yarfvet - - ? .2' 27", 50 Ofil.

Gullered - - - 6. 54, 25
Jönköping - ~ 8- 5 2, 70
Norrköping - 7, 7, 99
Nyköping - 20. 30, 17
Carlberg - - - 24. st 6, 38
Stockholms Obfervat. 24- 33, 80.

Denna ohfervation gifver ånnu mindre
tidsfkillnad for Gotheborg ån vid nedre-

fan blef funnit, då den blef 24. 35, 85» men
klockans gång var oekfå mycket fåmre denna

tiden, då eu alldeles ovanlig hetta in trallade,

ån i Maji, då temperaturen var jämnare. Af
alla desfa olika utflag anfér jag likvål dem,
fom genom Box Chronometern erhölls föröde

måfl påliteliga. Den klockan öfverträffar al-

la Pocket Ghronometrar, jag forfokt, uti på-

litelighet. Det kommer endafl an uppå, huru
tillforlåtelig den tidfkiilnad emellan Stockholm
och Köpenhamn år, fom jag ianledning af de

nyaRe obfervationer antagit.

Men om Pocket Chronometern under fifla

refan ockfå varit mindre att lita på, få kunna
Alingsås, Gullereds och Jönköpings longituds

ikillaader ifrån nya Varfvet likvål icke myc-
ket
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ket afvika ifrån fanningen. De åro obferve-

rade få nåra efter hvarand ra , och få kort ef-

ter refan ifrån Gotheborg, att en liten får-

ändring i klockans gång på dygnet icke myc-
ket kunnat fkada. Deremot anfer jag Norr*

köpings och Nyköpings angifna, iångre fkill-

nader for helt oläkra. Klockan begynte mera
förändra fin gång och på bagge des fa Rållen

kunde ingen motfvarande obfervation göras

på andra fidan om meridian, fom jag genien-

ligen, och få ofia tillfallet tillåter, annars ta-

ger, utan klockans gång år på det förra flål-

let hånledd endaft af eftermiddags obfervatio-

ner, och på det fifmåmde blott af fådana Sol-

hojder
s
fom tcgos formiddagen.

i 34.

For att ånnu mer forfåkra mig om laget

af Hallands och Bohuslåns kufler, har jag på
flera ftållen fammanbundit H:r Frofeslor Schen-

marks Triangelrad med de bafer, fom af ofs

på ifen blifvit upmåtte, for Hydrografifka

måtningarne. Emellan Skåne och Gotheborg
fann jag den båda ofverensftåmmelfe emellan

de didancer, fom af triangelmåtningen uträk-

nades och dem, fom af våra bafer hånled-

des; men ju mera vi hunno norr ut, deilo

ftörre blef fkilJnaden. Detta föranledde till ett

nytt och modofain t arbete. En flor del af

Prof. Schenmarks vinklar har jag ånyo upp-
mätt. Då jag icke kunnat återfinna hans fla-

tio-
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tioner, fom ofta håndt, eller icke varit nöjd

med hans val, har jag antagit nya. På det-

ta fått har jag en fammanhångande triangel

fvite ifrån Vingla till Norrlka gråtitfen, uti

hvilken jag ej allenaft utråknat fidorne, utan

ockfå hvarje ftations punkts vinkelråtta af-

ftånd ifrån nya Varfvets meridian ech paral-

lel. På famma fått har jag åfven räknat uti

meridian fkillnaden och Latituds differencen,

for Schenmarklka trianglerne, ifrån Lund till

Vinga.

Till undvikande af for mycken vidlyftighet

anföres endaft följande:

Ifrån Obfervatorium i Lund.
Sw. alnar, Sw. alnar,

Mallmo Kyrka » 18377 Sydl. 20285 W.
Köpenhamns Obfervat. 4139 S. 65487 W*
Uraniborg - - 38156 N. 53357 W.
Chroneborg - * 63064 N. 60080 W.
Helfingborg, kärnan 64528 N. 52073 W.
Kullens Fyr - - 1 12088 N, 77S8o W.
Hallands Wådero 140008 N. 68108 W.
Falkenbergs Kyrka 22441 r N. 72353 W.
Warbergs^Fåöning 262988 N. 97809 W.
TranchelKka hufet på

nya Varfvet. 370377 Nt 132795 W.

Ifrån Trmchälfka hufet på mja Varfvet
i Gotheborg.

Warbergs Fåflning 107389 Sydl. 34986 Oftl.

Nidingen - • 70610 S. 967 O.

Xttre Tifilarne - 31902 S. 15706 W.
Win-
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Winga Bak » - 9217 S. 28789 W.
Marfirands Torn • 38091 N. 30694 W.
Hero hufvud - 60054 N, 40318 W
Mollo Sydl. kummel 71892 N. 42474 W.
Kåringo kyrka - 80148 N. 51732 W.
Lyfekils Signal * 11 1 170 N. 44992 W.
Sålo Bak - * 122903 N, 66688 W*
Wådero Soliberg 1692 13 N. 794*3 W.
Nordkofters Signal 228694 N. 8534/ W.
Stromflads klockfiapel 235443 N. 691 12 W.
AgeröSkantsi Norrige 256552 N. 95802 W.
R60 vid Fredricshall 269220 N. 50032 W.

Når Latituds fldllnaderne förvandlas i gra-

der, minuter och fecunder, och Longituds

fldllnaderne till minuter och fecunder i tid,

och Longituden för Köpenhamn antages 21 '58"

W. om Stockholm, eller, fom år det famma,

40/
57

// ofter om Paris, famt Latituden for

Lund 55°48/
34

//
» fåfom vi funnit den ($. 21.)

och for nya Varfvet 57°4t'2o" ($. 27.) få

crhålles följande Latituder och Longituder,



tf% 1806 , £ful Ang. Sept.

Lunds Obfervat
Köpenhamns Ob-

fervat i on

.

Mallmö kyrka.
U/aniborg.
Ch/onaborg.
H lfmgb kärnan.
Kullens Fyr.

Halland:.WSdcrö
Falkenb. kyrka.
Warbc Fäftning.

Niding, klovkit.

Yttre Titiiairn-és

Signal.

Lat. diff. fr.

Lund.

0*.Ö";

12, i?. N.

20 I o. N.

20.58 N.

55 52. N.

44-47- N.
1. 1 1.46.N.

1. 24 7 N
1.55 53.

N

Latitjd.

55.42 34

"

5 5.4» -21.

55 ^41
5 5-54 47-
56. 2 44.
5 6. 3 12..

56 1 g. 26.

56.27 2i

$6. $4 »o

X7« 6.41-

57 18.27-

TidsJlciUn.! TidHalM
fr. Lund

1.48 . 16.N.
j 57 30.50.

2 28 W.
046 ¥

1

2. o. V.
2.117. W.

1 5^5 W.
2^8 W.
2 36. W
2 47. w.
1 46 W
5.37.^

5-46. W.

fr. SrocW).

2T 58 \y.

10.16 w.
2! 30 W.
21 47.W.

21-28 5^
22.28. W-
22 6.W.
2217. "W.

25.16 W.
24 3 7- W.

25 I6."W.

Nys Varrvet

,

Tranchells hus. 1. 58.2g. N.| 57 40. 2. 5. 9 "W.j 2439.

Lat diff. fr.

fr. n. Varr.
Latitud.

Götheb. n. Van,
Tranch. Hus. o''o

u
57 41'ao".

"Winga Båk. 2 / ?6 //
S. 57-38 24.

MarftrandsTorn. I 2'l O''N. 5^-53 30.

Herö Hufvud. 191 ?• N. 5S. 0 33.
MoliöSyd.kumm. 23 CO . N. 58. 4.20.
Käringö kyrka. 25-37 N. 58. 6 57.
Lyfekils Signal. ? r 3 4 N. 58-TM4
Salö Båk, 39,19 N. 58.20.39.
"WäderoSoliberg. 54- 7 .N. 58.35 27.
Nordkofje: Bon-

dens Signal. 1.13 8 N. 58 54-28-
Sirömft.klockft.

^
i.i$.I7.N. 58.56.37.

Agerö Skants i

2.N.Norrige. 1.22. 59. 3.22.

Eöö , W. om
Freds icshall. 1.26. 6-N. S9- 7.26.

Tidsfkiiin.
j

tid Ik fr.

fr n Vaifv. Stockh.obf.

o'o".
j' 9". W
1. 13.5 -W.
1 38- W.
L42 W
2. 4 W.

2.41. W.
3.12

3.27.

2.48-

3-53- V.

2, 2.W.

24' > o". "W,

25 46. w.
25.50,5 w.
26.15. w.
26.19.
26.41. w.

26.25,5 w.
27 18 W.
2749. w.

28. 4-

27.25 W.

2830. W.

26.39. w.
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8- 35-
„

<

^

^ la föregående, flundom nog fkiljaktiga obfervatio»

ner och otråkningar finnas lammandragne och

forliknade uti följande Tabell.

ar ergs Slott -

ping
oi.oping

'»Mm. , i Hjelmaren

tio
D:o

3! ne Poft- Contor och
C ftgifvaregård

D:o
id -

m.

v's ftugaHm iWennern.
e ersfa.rg

D:o
ro lkttan

D:o
lifiås -

ul redGäftgifv&regård.

njiping

Ötborg, nya Varf.

D:o

D:o

D:o

<5 »borgs Stadskyrka

ia Båk
D:o

tt TiAlarne

»hacka

D:o
ergs Stad -

D:o
ergs Fällning

al nbergs Gäågiv»:gd.

28
28
8

28

9
28

33
33
33

Med.

27

30
34

34
34
19
24
19
24
3?

19
24

Latmd.

59. 20. 2S

y9 18. 48-

59. 16. 46-

5§. 58.40-

59.23 3.

59- 3. J 4-

58. 27. 12.

58.23. 4-

58 17- 4
58- 17- 5-

$7 55- 5°-

57-48- 4
5 7-47. 9-

57. 41.20.

Medium

Medium
57.42. 42

57' 3S 19
57- 38- 24

57. 30. yo
57. 18- iö

57-29 43
57.29.52
5 7- 7-22
57- 7- 33
57- 6.41

56 54-39
56. 54.40

Cit.

1^
28
33

j

I

6

28

7
26

28
28

28
28

20

33
33
33
26

27
28

33

Tidsfkiiin. fr.

Stockb.obf.

o' 7"»5oW.
4. 6.93 w.
7.29, i 1 W.
8-10.7? w.

11. 21.65 w.
11. 22.5 5 W.

13 59 *
1 3. 50.64 w.

1S.17.i3 w -

21.30.25 W.

23. 5 ?

22.53.63 W.
23.16.64'
23. 1 33 w -

22. 9 60 w.
17 42. 85W.
15.44.40 W
24-46.9 1 w -

Longit fr.

Stockh. obf.

24-3 5-97W
24 35-85 W
24.33. So W,

34

27

30
34
34
34

19
24
19
24
34

19

I *4

24 35.21 W
24.39.00 W,

24.J7.I01V'.
24.I9.I0W.
25.45.60W.
25 46 00W.
25.16.00W-
24.37- oV.
i3.5i.46W
23. 49-67 W
23.11.30W
23 ?.89-5W
23.16. o.W.

22. 13 73W.
22. X0.62W.

<> l'52W,
I.44W?

O

I .'5 2 I 7W?
2. 2.4 I W.

' 2 50 32W

t 3.2S.42W

4-34 17^.
5.22.34^.

5.4J.15W.

5
45-20W.

5.32.24W
4-45.43^?
3.56. 6W.

6. 9 17W.
6- 4-47W>

rj 6.26.27W

61 9.00 W.
6. 9-15 W.

; 5 57 38W
5.47.50W.

5.49. oW.

(f.33. jw
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Falkenbergs kyrka

Halmftads Gäftgifvareg.

D:o
Laholm -

Hallands "Waderö
Engelholm

Kullens Fyr
D:o

Helfingborgs Brygga
Kärnan vid D:o
Cnroneborg på Seland
Uraniborg

D:o
Köpenhamns Obfevat.
Lunds Obfervatorium

D:o
Mallmö Brygga -

Mallmö kyrka
Kalin'äfa,vid NorderElfs

Utlopp på Hifingen

Marftrands Rådhus
Marftrands Torn
Herö hufvud
Kyrkefund <-

Mollö Syd. kummel *

D:o
Käringö kyrka

D:o
Cullholtnen

tyfekil -

D:o -

Sa! b* Blk
Dio

Uddevalla Stad -

D:o
Sidhol s hamn i Quille

;Wäder«> Lots ftälie

D:o
Nord koller Bonden

StrÖmftads klockftapel

D:o
Agerö Skants i Nortige

Eöö egendom "W. om Fre*
dricshall

D

Cit.
Latitud»

dt.
§§-

34 56 54.10. ? 4

1 O 56.4i.2i
24

24 56.31- c ? A

34 56. 27. 2 I

«

J T
19 56. I f • 16. A 9

17 56. I7.44- 23

34 56. 18. 26. 34
1822 56. 2.45 *3

34 56. 3.12. 34
34 56. 2.44. 34
2 0 5 5» 5 4-3 7- *7
34 5 5* 54-87- 34
34 5 5.4'- a.t. 34
1 1 55 42. 34 22

34 5 5- 42. 34. 34
21 55. 56. 15. 22

34 55.36.41. 34

3 1 57« 47- 39-
25 57-5 3- 3°- 25

34 57. 5 j. 30. 34
34 jS. 0. 3 3. 34
12 JO» v. »fj-'

2 2

2 ? ? 8. J.. 7 O.) O» *t J w 2 5

34 5 g. 4- 20. 34
32 58. 6.56 32

34 58- 6. 57. 34
32 58» 10. 59. 32

2232 58» 16. 40 2932
34 58. 16. •i A 34

32 58- 20. 23, 12

34 58. 20. 39. 34
25 58-21- J..

14
3 l 8-21.19. 25
1 3 C g 3 1.30
29 58- 34- 5 3 29
34 5 8. 5 5 27. 34
34 58. 54. 28 4 yl34
Med. 58. 56. 37 1229
34 58. 56. 37- 54
34 59. 3.22. 34

J> 59- 8 16? 13

34 59. 7,26. 34

TidflciUn- fr.

St( ckholm.

22. 17. o.W.

20 45 67.
20. 4 f . 6o-

19 57.21*
22. 6.00.
20. 56. 13.

22. 25. 61.
22. 28. 00.

21. 27. 62.
21. 28- 5Ö.
21. 47. OÖ.
21. 36. 7 5. 1

21- 30. O.

21 58. Ö.

19-33-68.
1 9. 30. O.

20. 17.§9.
20. l6. O.

25.47-23.
25. 50. 50.
26. 15.60.
25. 54.92*
26. 1 9. 1 ö.

26. 19. o.

26. 28-85-
26. 41. 00.
26. 27.02.

26* 28- 80.
26. 25. 50.

27. pS. 98.
27. rs.uo.

24. lo. 14.

24.27.0^

28- o 80. }

27. 49 00.
28. 3.40*

27 28. 86.

27 25- j6.

28 30. o.

26 37- 07 ?

26. 39. ©o«

Lonpit. fr.

St.obf.nrserid,

Tj4-T7¥,

( 5 10 5 5^

4 59 i8¥.
5 .

3 1 3 o W,

5 14. 2V.

£ 5.36.42^

5.2I.55W.
5.22. gW.
5.26.45 "W,

5.22 30 "W.

5.29.30^.
4-53-25 W.
4.52.30W.
5. 4-28
$. 4. oV,

6.26 48 W.
6*27. 37W.
6.33.45
6.28 44 W.

£ 6.34-46^

6.40.15 W
6 36.45W

j
6.36.22 V

(i

- 6.49.22^

6. 6.45^

6 57.15 W
7. o.p|

^
6.51 4%t

7. 7.30V,

6.39-45 t|
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Anmärkning.

Vid Jluteligt val af råtta tidfkillnaderi

emellan Stockholm och nya Varfvet, har jag

alldeles uteflutit det refultat, fom finnes uti

26. §. anfört, emedan det måft aflågsnar lig

ifrån de ofriga. I anfeende till famma Hållets

Latitud, har jag hellre hållit mig vid det ut-

flag mer ån 50 obfervationer gifvit, och alla

fammanftåmma innom några fecunder, ån vid

den Latitud triangelmåtningen gaf, fom år ig"
mindre, och i 34 $. finnes införd. Som jag

likvål fcrmårkt, att den Sextant, jag nytt-

jat, gårna gifver for liten höjd, och fåledes

for flor Latitud, få kan vål hånda, att nya
Varfvet ligger midt emellan desfa extrema,
eller omkring 57°4i'io". I iynnerhet fynas

obfervationerna på Lunds Öbfervatorium för-

anleda till denna formödan, emedan de gåfvo
for detta flålle en llorre Polhöjd, ån allmänt

varit antagit. Om få år, få torde alla andra
hår anförda Latituder vara omkring 10" for

flora.

i 36.

Genom en talrik mångd Azhnuth och
Amplituds obfervationer, jåmte pejlingar af

Trianglarnas fidor, fom till fitt låge emot me*
ridian varit vål kånde, bar jag erhållit föl-

jande mifsvisning for en enkel Magnet-nål af

4 decimal tums långd,

1803,
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1803. d. 26" Junii, vid Kullens Fyr 2i ö W.
1804. d. 24 Junii, vid Vinga Bak ig° W.

d. 12 Junii, vid Sålo Båk 18° 30' W*.
d. 6 Junii, vid Stromflad' 18° W.

Att hafsytan tillforene flått mycket hög-

re i BoliusLån, ån den nu år, derom kan
den icke tvifla, foni får fe de ofantliga mas-

for af mer och mindre formuknade Snack-

(kal, hvaraf hela backar af ^anfenlig höjd be-

flå, uti nejden af Uddevalla och Stromflad

,

iamt.flerc dylika ftåilen. Desfa Snåckfamlin-

gar finnes ofver(kyl4e med en liten tunn fkor-

pa af matjord, men åro for o frigt få fria från

all annan jbrdblandning, att invånarena dår-

af brånna kalk, fom uti h vithet icke eftergifver

den Gottlåndfka. Det ovanliga antal Jättegryt

tor, fom hår mycket allmänt träffas, ehuru

ingenllådes till flurre mängd, ån uti bugten af

den Krokiga Sandon, litet norr om Kungs-

hamn och i nejden af Sålo Båk, Tamt på fo-

dra fldan af Kåringo offra udde, vittna ånnu
kraftigare, att vattnet på desfa fiåilen någon

gång tillforene flått omkring 20 alnar högre*

ån det nu flår. På Kåringo finnas omkring

20 fl. fådana utfvarfnihgaf uti hårda berget,

af olika vidd och djup, men helt tått in till

hvarandra. På Sandon kan man likaledes råk-

na min fl 12 fl. fådana på en liten flack af

circa 100 quadrat famnars vidd*

M
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Åf 1780 har Capitain Crdnftedt vid For-

tification låtit uthugga ett mårke for vattnets

medelhöjd den tiden uti ett berg på Koon, i

den inre delen af Marftrands hamn. Dettä

ftåilc blifver till vånfter då man feglar åt

Skanfen eller åt Albrechtfund och igenfinnes lått

af en nåra belägen och på ftållet allmänt be-

kant flack i berget, fom for fin figur fått

namn af Tupptaret» Detta mårke fant jag år

1804, d. 12 Aug. vara 4 dec. tum och 4|
dec* lime* eller nåra J aln ofver vattnets me-

delhöjd j fom åfven då inträffade, och lått

kunde urfkiljaSj emedan fjon var helt; lugn

och utan all mårkelig fqualpning*

Samma år eller 1804, har under Lieute-

iianten vid Amiralitetet C G. Forfeli ock få

låtit uthugga ett mårke uti IVddero hamn, dier

den fåkallade Bredbogen, ungefår 30 alnar i

full oft ifrån fjelfva Lotshufet* vid fjelfvä

Landningsfiåliet j då 2:ne närvarande påliteli-

ga Fifkare Utmärkte for honom vattnets me-
delhögd. Afven detta mårke fkall i framtiden in-y

tyga om den afgjotda och obefirideliga fan*

•ning, att hafsytan få val i Nordfjån, förfi i

Bottnilfca hafvet beilåndigt fånker figf B|t^
tillhor våra efterkommande, att nåraiäfe ut-

reda huru mycktft den faller på en gifvm tid*

och öm det iker lika mycket uti olika pä»
ralieler*

K, F. -Acad. Hanäh III Qy. P Bejhif*
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Befkrifning pä en enkel Vatturenings-Ma-
chin fom med förmän blifvit nyttjad

i Straljund 1804.

af

JOHAN H. TAWAST.

Det år bekant att vatten, fårdeles ftillaftåen-

de, uti vidrorning med organifka kroppar er-

håller mer och mindre ofmaklighet och flute-

ligen blifver fiinkande af den forrutnelfe, fom
fortfåttes uti desfa åmnen, åfven fedan de

blifvit uplofle i vattnet.

Vi hafva att tacka Hr Lowitz, en Ryfk
Chemift, for den välgörande uptåckten af en

kropp fom abforberar desfe i mer eller min-
dre mohn ohelfofamma åmnen, hvilka van-

ligtvis gifva våra få kallade förrutnade vatten

deras våmjande fmak, till hvilken myckenhet
och uti hvilken grad af forruttnelfe de ån må
förekomma deruti uplofte. Det år bekant att

kolftybbe i längre tider blifvit anvåndt att

betaga Sådesbrånvinet den Etherifka olja hvar-

af det har fin obehaglighet. — Herr Lowitz
förvandlade med kolftybbe brun Sirup i hvit,

han betog Honingen defs ofmakeliga Hem och
latte Urin uti t illHand att icke kunna under-

gå forruttnelfe; men mer ån allt detta, han
betog dermed de måft forfkåmda Vatten all fin

orenlighet, hvilken fom fagt år leder fitt ur-

fprung från Organiike kroppar, ty på Mine-
rali*
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ralifke åmnen har kolet foga eller ingen vår*

kan.

Det dröjde icke långe forån mail allmänt

begagnade hans upfinning och flere machiner

inventerades, hvaruti vatten efter denna me-

thod fkulle renas. Upfinnarne af de fåkailadc

Fontaines clarifiantes i Paris erhoilo fnart ute-

llutande råttighet att förfärdiga desfe machi-

ner och voro få forbehållfame om deras in*

vårtes inrättning att den icke kunde inhåm*

tas utan att fonderflå machinem I flere jour-

naler åro federmera flere renings methoder

upgifna, och det fått jag har den åran till Kongl*

Vet. Academien upgifva* långt ifrån at in-

nehålla någon ny upfinning, kan endaft gora

anfpråk på Kongl. Academiens bifall for defs

enkelhet, famt den fkyndfamhet* hvarmed et

elakt vatten kan göras brukbark Åtminftone

torde af denna tipgift anledningar kunna ta-

gas att vid hvarjehanda tillfållen begagna alla

de karl, fom på hvart och ett flålle kunnä
vara till hands, famt finnas tjenliga till ån*

målet a),

V % Det

fl) Utom den Appareille i form äf Väfe, fom
blifvit tjpvifad for Kongl, Academien och år

förfärdigad vid Rorffrands Porcelains Fabri*

que, har jag på Stenkårils Fabriquen i Hel-

fingbotg låtit gora s:ne VaUurenings fvfachinef

den ena efter den til Konpj. Acädeminen in-

lämnade belkrifning , den andra i (kapiiad af

Vafe* Sadane kunna ullyårkas for billigt prii
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Det renings kåril jag i Stralfund låtit gö-

ra (Se ritn. Tab.lV Fig. 1,2,3) beftår af tvån-

ne cylindrar af Engelfkt Bleck. Höjden på den

yttre år 13 § tum och defs diameter g~ tum.

Den år forfedd med en tapp vid botten, famt

tvånne grepar eller handtag, och flår på en trefot

af jårn. Innanför denne år en 3 § tums kortare

cylinder, fom jemt pasfar i den yttre, på hvars

kant den hvilar medelft fmal krans. Den år

invändigt förfedd med s:ne fmå ogglor, for

att medelft krokar kunna uttagas, når man
vill göra ren vattenbehållningen, eller rummet
emellan yttre och inre cylinderns botten.

Inre cylinderns botten år något utbojd och
genombårad fom på ett Durkflag. På denna

botten lågges ett rundt ftycke flanell fom för-

ut blifvit ko*kadt i vatten och kolflybbe, for

att icke meddela vattnet någon ofmak.

Det renings åmne jag funnit vara måft

verkfamt beftår af kolflybbe och hvit fand,

ungefår till lika delar, båda vål rena. VanlU
ga kol innehålla merendels en Empyrevmatifk
olja och något Alkali, For att renas bora de

dårföre glödgas i ett flutit Lerkåril forfeddt

med en liten öppning, dårefter ftotas til fint pul-

ver och ofvergjutas med varmt vatten. På
detta fått tilredt, behåller kolftybbet långe

fin renande kraft.

Un-

och aga varaktighet, fa att de i det affeendet

fortjena företrädet for dem fom kuana göras

af andra ämnen.
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Under blandningen af kolftybbe och fand,

fugtas endera af dem, dock icke få mycket
att masfan, kramad i handen, ger vatten ifrån,

fig. Med denna tilblandning fylles den inre

cylindern (under jemn och tåmmeligen flark

tillpackning) på a§ tum når. I detta torna

rum flås det vatten fom fkall renas. For att

vattnet under påflagningingen icke fkall gråfva

fig ner på ett ftålle, år nödigt att ofver re-

nings masfan lågga en dylik rundel af flanell,

fom på botten. Den bindes omkring en ring

af 2 1 tums höjd hvars krans går ofver bråd-

darne af båda cylindrarne. Machinen år for-

fedd med ett lock.

Jag har nödgats nyttja tvånne cylindrar

for att komma åt vattenbehållningen , och
kunna gora den ren; men om man gor detta

renings kåril af ett tjockare åmne, fårdeles af

tråd, bråndt ler eller porcelaine, få behofves

icke den inre cylindern, utan den ofra delen

fånkes medelft en falls i den undra (Fig. 4
och 5).

Anledningen till denna Renings-machin var
briften på dricksvatten i Stralfund for Deras
Majeftåters bord.

Det forfla forfök jag med denfamma an«

flållde, fkedde d. 1 O&ober 1804, i närvaro

af Konungen , H. E. GeneralGouvernoren Ba«»

ron Esfen och flere perfoner få val af Rege-

ringen fom af Garnizom Vattnet, fom jag

hår=»
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härvid nyttjade,, hade flått året om under bar

himmel, i ett af de vattenkar fom flå i be-

redfkaj} for upkommande Eldsvådor. Det var

grort till fårgen, illa luktande och af veder-

värdig frnak. I detta vatten hade jag låtit

kott ruttna, få att når korken på bouteillen

öppnades upkom en olidelig flank. Når det-

ta forderfvade vatten gått genom renings äm-
net, var det klart, utan den minfta ofmak
eller lukt, aldeles fom det båfla källvatten,

och Konungen åfvenfom de andra nårvaran-*

de Perfonerne drucko dåraf*

Forfla gången denna machin nyttjades åt*

gick 30 minuter innan vattnet hant genom
fyllningen; men fedan gick det mycket förta*

re, och efter några dagars nyttjande gaf den

omkring i| kanna i timmen. Denna machin
nyttjades dageligen i Tre och en half månad,
Qch gaf altid ett rent och fmakligt vatten*

Jag har anfedt for min Jkyidighet att for

Kongl, Wectenfkaps Academien upgifva den-

na machin, och fkulle vara glad om den for~

tjente någon upmårkfamhet af ett åfven fi

nyttigt fom lårdt Samfund.

Fm
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FSr/Sk att närmare beftämma och natm*
ligare upp

fl;
alla Svenfka Arterna

af Flunderflägtet;

af

CONR. (^UENSEL

Andra Stycket *).

J^LEURONECTES ( Genus).

Flundra. Skådda. Huar.

Flunderjlågtet har en platt hoptryckt eller

tunn kropp, på hvars ena fida båda ögonen
åro fållade. Munnen fitter i hufvudets fpets,

forfedd med tydliga rörliga kåkar, af hvilka

den nedre år långre eller mera framflående ån

den ofre. (Jfr. K. Vet. Acad. Handl. igo6 p. 44).

N;o u

Pleuronectes maximus.
Piggflundra. Piggkvm\ Huerf. Butta.

Ögonen fitta på venfter fida. Kroppen år

nåflan cirkelrund och på ogonfidan ganfka

fkroflig af upphöjda hvasfa punkter eller knölar.

Lin, Syft. Nat. Edit. Gmelin p. 1236.

Blochs Fifche Deutfchl. p. 53. tab. 49. Klein

Mist Pifc. 4;tus Tab. 8<

*) Se Handl. for år 1806 forfla qvart., fid. 44, &c.
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Hufvutfet. Munnens båda kåkar åro med
korta bvasfa tånder i kanterna forfedda; den
nedre år då munnen tillflutes längre ån den
ofre, och då munnen öppnas ån mera fram-

fkjutandc, Gapet år ftort. Tungan fmal och
fri famt rundad. Ögonen fitta få till, att fl-

flken med det ofre fer uppåt fin rygg och
med det nedre åt buken eller nedår. Pupillen

år fvartgron, kantad med en fmal guldfårgad

iris fom formerar en njurlik ring, hvars båge

på 6fre ogat vånder uppåt och på det nedre

nedåt Näsborrarna 2 på ogonfidan och 2 på
frvita blindfidan, fitta efter hvarannan och

täckes den fråmre med en los flik af hud.

Ofvanfor ofre ogat och framom det börjar en.

rad med punkter, fom i form af en temligeri

rak båge går bakåt ofver hufvudet och flutar

der fidolineen börjar. Gållocken ha {trodda

upphöjda punkter, fom dock åro mindre ån
de på kroppen. Gålhinnan har 7 flråJben och

gåloppningen år vid och fior.

Kroppen år rundad och nåflan lika bred

fom lång; utan fynbar ordning beftrodd med
florre och mindre knölar, hvilka åro vid ba-

fen breda och århålla der torrkade ett fljern-

formigt utfeende; fpetfen år trubbig, Sidoli-

neén börjar vid gållockets ofre' kant, kröker

fig uppåt, formerar en båge eller halfcirkei

midt öfver broftfenans bas, går fedan fnedt

nedåt och bakåt, bildar en ny omvånd båge,

hvars concave del vetter uppåt ofver broft-

fenans
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fenans fpets eller nåra medlet af kroppens

långd, hvarefter den faller rak i kroppens me-
dellinea (en inbillad linea fom delar krop-

pens platta fida långsefter i två likä delar),

och (lutas i ftjertfenans bas. Ogonfidans bot-

tenfårg år mörkt grågrön, med mörkare, oli-

ka flora, ilrodda, orediga flackar; de fmå
djupliggande fjällen åro med flemhud ofver-

dragna och mårckas forft då fliken år något

torckad, hvårföre Wilhigliby, Raij och Pennant

nekat att denne fifk ågde fjåll. Blindfidan år

hvit, mera flåt, men i ofrigt lik ogonfidan;

de fa knölar hår förekomma åro fmårre och

fitta ifynnerhet nåra fenornas bafer. Uttom^
riings organet (anus) fltter långt fram, midt

under medelafftåndet mellan öfre ögat och
brofl fenans bas.

Fenorna. Ryggfenan börjar midt emellan

ofre kåkens främre kant och ofre ögat, år

bredafl bakom halfva låiagden och flutas nå*

got närmare fljertfenans bas ån fljerténs bredd,

v. LiNNé räknade i denna fena en gång 59.,

en annan gång 64 flrålben. Artedi fom nåflan

altid har florre antal ån andra, fann 70 och
Block 67. Ibland dem jag råknat hade den
med minfla antalet 58 och den med hogfla,

63 flrålben. Analfenan fom (Varar mot rygg-*

fenan, börjar flraxt bakom anus, år bredall:

midtpå och flutas under ryggfenans fl ut, den
har flundom 41 och flundom 44 flrålben. Andre
Auktorer uppgje deras antal från 30, till 50.

StjerU
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Stjertfenan år rundad och hyfer 16 flrålben.

Alla desfa 3 udda fenor, fom tillika altid åro

de florfla hos flundrorna , åro på denna, ifyn-

nerhet vid bafen af mellerfla ftrålarna, fkrofli-

ga. Bukfenorna åro vid bafen breda och in-,

taga nåflan hela rymden mellan nedre kåkens

bakre kant och anus; hvardera ha 6 liklånga

och temligen tjocka flråiben. Brofl- eller fido-

fenorna åro rundade och ha hvardera 1 1 —
12 flråiben.

Längdmått Den Piggflundra jag måtte, var

från munnens fpets till fljertfenans knapt 15

fvenfka tum; florfla bredden mellan de florfla

fenornas långfla flrålbens fpetfar var 11 f tum;
mellan deras bafer 8 tum; ffjertfenan var knapt

2 tum lång; från ryggfenans (lut till fljertfe-

nans fpets var 3 f t. Stjertens (icke fljertfe-

nans) bredd var if tum.

Denna ehuru kallad maximus år visferligen

icke den florfla Flundra och blir kanfke al-

drig hälften få flor fom den florfla Helgflun-

dra. Den finnes i Nordfjoen och öfterfjoen

dock icke långt i Norr i den fenare. Af Bru-

nichii Ichtyol. Mafil. fer jag att den åfven

fångas vid Marfeille. Den tages meft på krok

med bitar af flli eller annan fifk till agn. Seg-

lifvade Afkar och ifynnerhet Petromyzon nyt-

tja fifkare hålfl, ty om agnet år gammalt nap-

par ej Piggflundran. Den fångas dock åfven

{ Fluridcrnåt fom utfåttas om aftonen och

upp..
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upptagas morgonen derpå. Defs fafta och vål-

fmakliga kott och tjockare kropp ån vanligt

finnas hos flundror, ha utan tvifvel gifvit fifken

ett florre vårde ån defs famflågtingars i all-

månhet. Han dor fnart ur vattnet, åfven i

rymligt kåril med faltfjo -vatten lefver han

flundom icke ofver en natt, och dor under

famma vilkor häftigare ån Pasfer och Flefus,

fom åro feglifvade; jag har ock tyckt att falt-

fjo fifkar åro det i allmänhet mindre ån de

af infjoar och fårfkt vatten, lom lefva lång-

re då de kommit ur vattnet eller forvarade i

kåril fyllda med fårfkt vatten.

Blocks figur, efter hvilken Bonnaterres (Ta-

bleau Encyclop. & Method. dlchtyol. p. 42
fig. 163) år en altfor trogen kopi, år för

fmal och hela hufvudet, ögonens Hållning och

form, munnen ooh gållocket, oricktigt teck-

nade. Kleins år vål båttre, men formen år

dock ej vål tråffad. v. Linné befkrifver den-

na under namn af Rhombas i Muf. Reg. Ad.

Fr. fol. P. 2 p. 6g t 77; ett namn fom fedan

blifvit tillagt följande art.

N:o 2,

Pleuronectes Rhombus,
SlÅtfltjndra. Slätkvar. Slätta. Slättjkjädda.

Ögonen fitta på ven fira fidan. Kroppen kr

nåflan cirkelformig och ganifca ilat,

Linn. S. Nat. Ed, Gmel p, 1235, N *°-

Ilufvu-

6
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Hufuudet. Underkåken år något iångre eller

mera framflåeiide ån den ofre; i båda finnas

fmå fina tänder. Tungan år fri och (låt. Ögo-
nen, näsborrarna, gåilocken, gålhinnan med
fina 7 ftrålar eller ben, fidolineens fiållning

och fenornas forhållande till hvarandra, år

lika med hvad om Piggflundran anfordt år.

Kroppen år något litet 1malare i affeende

på långden, ån Piggflundrans och betåckt of-

ver alt, till och med gåilocken , med fmå djupt

liggande fjäll, hvilka icke kånnas då fifken år

våt och fårfk, men då den börjar torka vifa

de fig fåfom fmå urholkade punkter. Utom
genom kroppsformen , fom obetydligt afviker

från Piggflundran, fkiljer fig Slåtflundran ifrån

denfamma med fin flåta yta, fom faknar på
båda fidor alla flags uppflående knölar, och

har ingen fkroflighet vid fenornas bafer, om
man icke lå vill kalla det, fom finnes vid

fijertfenans bas, af de fjåll hvilka der åro få-

flade. Hufvudfårgen år fmutfigt gronacktig

med mörkare och utan fynbar ordning ftrod-

de ringar af hvilka fomlige åro florre ån an-

dra och en del halfva eller ofullkomliga.

Fenorna, Ryggfenan har fina långfla firå-

lar bakom midten af defs långd och åger till—

faminans 70 — 72 a 76 flrålar. Olika Auk-
torer ha uppgifvit detta antal olika, men om-
kring famma numrer fom jag funnit. Ånalfe-

nan beflår af Si tUl 60 ftråiben. Hos andra

uppgifves deras anta! från 57 till 61. Stjert-

fenan

6
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fenan har 17,, Bukfenorna 6 och Broft- eller

Sidofenorna 1 1 i hvardera. Stundom funnos

blott 5 ftrålben 1 den bakfenan fom tillhörde

blindfidan. Håraf fer man huru ftrålbenens

antal år förändring underkaftadt och att der-

af enfamt ingen fåker karakter kan hemtas.

Längdmått. Då hela fifkens längd var 12$
tum, har jag funnit dels fiorfta bredd vara

8J tum; emellan motfatta fenornas bafer der

kroppen var bredafi, räknades 5 § t. Stjertfe-

nan var 2 t. lång och från ryggfenans Hut

till fijertfenans anda voro knapt 3 t. Stjertens

bredd var 1 1 tum.

Likheten mellan Piggfl. och Slåtflundran

år få flor att Fifkare anfe dem i allmånhet

for famrria art eller blotta tillfälliga föränd-

ringar, v. LiNNe har icke i fin Fauna upp-
tagit Slåtflundran fåfom fårfkildt fpecies, hvil-

ket år få mycket mera ovåntadt, fom den,

fångas temligcn allmän få vid Skånfka fom
Hallåndlka och Bohuslåns kulterna. Uti Muf«
Reg. Adolphi Fred. p. 77 befkrifver han vål

en fifk under namn af Pleur. Rhombm och ci-

terar dervid r.a Uppl. af fin F:na Sv.; men
der befkrifves tydligen Pleur. maximus > hvil-

ken han fåledes forft kallat Rhombus och fe-

dan ändrat defs namn till maximus. I iö:dc

Edit. af Syft. Nat:a* upptagas både Rhombm
och maximus, men vid den förra anföres utur

Weftgotha Refan fåfom Synonym, Pigghvarf,

hvilket namn endaft tillkommer Pl. maximus,

Get
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Det fynes icke alldeles otroligt att v. LiNNe
forft , åtminflone i tyOhet, bifallit fifkarenas

tanka, att desfa voro blotta förändringar af

famma art, och att han fedan icke noga ut-

redt hvad fom angick hvardera arten fårfkildt.

Deremot tyckes Artedi ha anfedt dem fåfom

åtfkilda; men fom hans: corpore glabro (laevi)

tillkommer flera af de arter, vi nu kalla får-

fkildta, blir det aitid fvårt att fåkert beftåm-

ma hvad han forflått med fin Rhombus. Ockfå
fkulle jag hållre villa kalla denna: Pkur. Ice-

vu y
och maxifnus a/per , emedan desfa namn

uttrycka deras fkiljemårken, och namnet ma-
ximus, fom i alla fall år otjenligt, kan en-

daft tilläggas Hippogtosfus, fom ofta i ftorlek

ofvertråfTar alla andra kånda flundror. Grono-*
vins i fitt Zoophylac. p. 74 n. 253 har åfven

en Pt. Rhornbus och ehuru ingen ting i belkrif-

ningen förekommer, fom icke pasfar till den-

na, år det likväl ofåkert om han vid defs

författande verkligen haft for ögonen famma
art fom nu hår blifvit befkrifven , emedan
hans anförda kännetecken åro otillråkliga och

for kört berättade. — Bloch, fom i Iélyolo-

gien forvårfvat fig ett fortjent odödligt beröm,

har dock icke utredt detta åmne. Hans figur

pasfar for ingen del med denna hvarken for

kroppformen eller fårgen, ej eller for fidolineens

krokning, h vilken alldeles icke liknar en råt

vinkel; lik vål vågar jag ej beftåmt neka att

denna figur år tecknad efter famma art fom
vi
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vi hår forftå med Rhombus. Jag har ofta

funnit Blochs figurer, i ofrigt få förträffligt fko-

na, i ett och annat afvikande från naturen

då hon ftrångt granfkas; men man bor ej for-

gåta att de flefta teckningar i detta prackt-

verck åro gjorda efter foremål fom längre el-

ler kortare tid legat i Spiritusvini, ofta kan-

fke hopträngde inom trånga glas, och derige-

nom vanftållde.

N:o 3.

Pleuronectes Platessa.

RodspÅttig Flundra. Rodfputta. Mariefkådda.

Ögonen fitta till höger. Kroppen år flåt, nå-

flan något rutformig med rodgula flackar,

omgifna med mörkbrunt.

Linn. S. Nat. pag. 1228. Bloch F. Deutfchl.

T. 2. p. 31. tab. 42.

Hufvudet. Munnen år liten, med fmå och

knapt mårkliga tänder i brädden af båda kå-

karna, af h vilka den nedre år något framlkj li-

tande. Gornhvalfvet kännes ojämnt. Tungan
år till det mefta faftvuxen. Ögonen åro fmå,

utftående med fvart pupill och ljus eller iiif-

veriårgad iris. Framfor hvart oga finnes mer
rendels en hård trubbig knol täckt med hud,

och bakom ögonen vid gållockets ofre kant

åro dylika knölar, fom litta i en linea och

åro till antal och form föränderliga; iiundom
åro
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åro de enkla , flundom liktom af flera fam*
inanfat ta ; jag har råknat emellan 5 och 9 få*

dana hos olika individer.

Kroppen år, likfom gållockenj tåckt med
fmå runda fjåll, hvilka ha mörka cirkiar och
ligga få nedtryckta, att ytan, dä fifken åt

fårfk och våt, kånnes ganfka flat och glatt

Sidolineen börjar, fåfom en fortfåttning af hwf-

vudets knolrad, vid gållockets ofre kant, år

flat och nåflan rak, men gor dock en liten

krokning, fom nåflan år omärklig, ofver

broflfenan och går fedan rått fram och delar

kroppen efter fin platta fida i 2 olika delar,

famt Hutas i ftjertfenans bas. Blindftdan af krop-

pen år fåfom vanligt hvifc, något plattare med
otydligare fjåll och fidolinea, men i ofrigt li-

ka med ogonfidan eiicr den ofre. Uttömnings

organet fitter långt fram och midt under broft«

fenans halfva långd; bakom dettta och vid

analfenans början utfkjuter framåt en trubbig

kort tagg fom bildas af ett eget ben. De brand-

gula rodacktiga fläckarna, åro rnefl runda och

intaga ett rum af 8 — 12 eller 15 vid hvar-

an tittande fjåll famt finnas få väl på krop-

pen fom på rygg- och anal -fenorna; ehuru

de till antal och florlek variera, fynas dock

de ftorre fläckarna altid bibehålla famma flål-

len och de flefia åro omgrånfäde af en mör-

kare kant. Vid fenornas baler år ingen fkfof-

lighet eller taggar fåfom hos några andra

&rt£r9
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lenorm. Ryggfenan börjar ofver främre

kanten af det ofverfta ogat år bredaft midt-

på och flutas, lika långt från ftjertfenans bas

fom ftjertens bredd på famma ftålle; den har

oftaft 6g ftrålben. Hos Auktorerna finner man
deras antal från 68 till 77. Analfenan flutas

midt under ryggfenans flut och har 52 eller

efter andras uppgifter 51 — 56 ftrålben. Stjert-

fenan år utbredd, något rundad och hyfer

vid pafs 20 ftrålar. Båda bukfenorna ha hvar-

dera 6 och bråft- eller (ido- fenorna 12 ftrål-

ben; i den af de fiftnåmde, fom fitter på
blindfidan faknas ofta en eller annan af det

nåmde ftrålantalet.

Längdmått. Den rodfpåttiga Flundra jag

måtte, var 7J tum i långden och knappt 4
tum i bredden dår kroppen var bredaft; vid

båda mätningarna inberåknades icke fenorna.

Till fpecifik Cara&er for denna art val-

de v. LiNNé den på hufvudet varande raden

af uphojda knölar, hvilka han räknade till 6
flyeken. Ariedi tillade att en tagg framfkjöt

framfor analfenans början. Jag har redan an-

märkt att de 6 knolarne fom fitta i rad på
hufvudet variera till antalet och defsutom fin-

nes något deremot fvarande hos Piggfl. Hvad
åter taggen vid Analfenan angår, få har både
PI. Flefus, Pasfer och fl. ; fom vi framdeles få

vifa , detta kännemärke med Platesfa gemen-
fam t. I Skånika Refan kallar v. Linnc den-

JC. V. Jcad. Hanil III. Qy. Q, na
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na art Ståthvar, ett namn fom egentligen til*

lågges Pl. Rhombus, hvaraf ytterligare kan
infes, att denna ftore Man icke nog fållat upp-
mårkfamhet vid desfa Flunderarters flciljetecken*

Rodfpått. Flundran år allmån. Defs tun-

na kropp hinner fållan ofver J aln i läng-

den. Kottet år vålfmakligt och begårligt ehu-

ru i anfeende till kroppens tunnhet icke myc-
ket på hvar fifk. Den fångas i flående nåt,

på krok och med dragnåt.

N:o 4.

Pleuronectes Flesus.
Sandflundra. Skådda. Flundra.

Ögonen åro på högra fidan. Kroppen kr nå-

got rutformig, på båda fidor fmåknolig och
med otydliga rodaktiga flåckar.

Linn. S. Nat. p. 1229. Eloch F. D.
T. 2. p, 39 tab. 44.

Hufvudet. Munnen år liten, med ganfka

fina tänder, ojåmt gomhvalf och fmal famt

tåmligen fri tunga. Ögonen åro fmå, utflåen-

de med en mörkgrön pupill och guldgul i ris.

På pannan eller der näsborrarna fitta, finnes

3 — 4 fmå mjuka vårtor, i en rad ftållde,

fom räcker till ofre kåkens lapp; trackten

emellan ögonen och emellan dem famt fråmre

gållockets {lutkant, år flåt och fri från de upp-

höjda hvasfa punkter, hvarmed hela hufvudet

år beftrodt. Bakre gållocket formerar med fin

flutkant en trubbig vinkel vid fidolinecns bor-

jaas • Gålhin,nan har fåfom vanligt 7 ftrålben.

\
Krog*
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Kroppen år ofver alt och ifynnerhet midt

på ogonfidan och kring fidolineen fullfatt med
fkarpa upphöjda punkter; en del af desfa Ut-

ta i ringar och formera hvardera likfom er*

liten ftjerna, ifynnerhet de fom finnas vid ba-

fen af fenornas flrålben; andra fynas ftrodda

utan ordning och vifa ingen fijernform. Stun-

dom träffas blott en och annan rad af desfa

tagglika punkter på båda fidor om fidolineen

och vid ryggfenans famt analfenans bafer;

desfa åro då något krökta och bakåt lutande.

Blindfidan, fom år hvit och oftaft likfom nå-

got fmutsflåckig, år åfven fkroflig, dock ej (å

betydligt fom ogonfidan, hvilken år mefl

mörkt fvartaktig, men åfven ftundom grå:

vanligen finnas fiorre och mindre ånnu mor-
Jkare eller fvartaktige, famt andra fmå otyd-

liga, brunroda, rundade, men icke med mörlc

kant omgifne, flackar på famma fida då fi«

fken ånnu lefver eller år nyfs dod; men des-

fa forfvinna fnart i Spiritus och ofta häftigt

nog efter fifkens dod. Sidoiineen, fom år

fkroflig och flråf, börjar med gållockets ofre

kant, hvarefl ingen tydlig knolrad fåfom på
Rodfpåttiga flandran finness kröker fig fedart

långfamt nedåt ofver bröflfenans fpets och går

rak vidare ned till fljerfens medellinea, på
hvilken den flu digen infaller. Framfor Analfe-

nans början, framfkjuter en tagg fådan fön*

den finnes hos .Rodfpåttiga flundran.
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Fenorna. Ryggfenan börjar midt ofver éfre

égat, år midtpå bredaft och har jag funnit

deri 54— 57 — 59 ftrålben; andra ha råknat

dem ånda till 62. Analfenan har 40 — 42.

Stjertfenan, fom år rundad, har 16 eller en-

ligt Artedi 19 flrålben. Bukfenorna, fom fitta

litet långre fram ån broftfenorna ha hvardera

6, och Broftfenorna, med rundade fpetfar, hyfa

hvar for fig 11 flrålben.

Längdmått. Om fifken år från munnens
fpets till fljertfenans bas 12 | tum; få år bred

r

den inom fenornas bafer på bredafle flållet 5 £
och fjelfva fljertens bredd 1 f tum ; fljertens

långd från Ryggfins och Analf:ns motfvaran-

de flut till fljertfins bas år 1 i tum.

Denna och PL Pasfer åro hvarannan få

like att om icke ögonens olika låge iacktta-

ges, kunna de fvårligen åtikiljas. De finnas

ockfå tillfamman alimånna i både Nordfjöri

och Ofterfjon, hinna fållan till någon betyd-

lig florlek , åtminflone har jag alldrig fett dem
få flora fom de ftörre individerna af foregå-

ende arter. Fifkare kalla desfa, egentliga Flund-

ror?
utantvifvel derfore, att de åro allmånnafl

och torde fåledes hafva gifvit {lågtet fl t namn;
de anfe ockfå båda desfa arter (Flefus och

Pasfer) for ett och famma och knappad lår

någon fifkare haft det infall att ögonens flåll-

iring på olika fidor voro enfamt ett tillräck-

ligt fkiljemårke. Denna ofvertygelfe hos dem,

fynes ha vunnit bifall forft hos de åldre Au-
do-
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Aorer fom fkrifvit om flundrorna, och fedan

hos de nyare fom till grund for fina egna

lagt fina föregångares tankar, i tvifvelaktiga

fall. Gronovius fager : ex fitu oculorum in dex-

tro finiftrove latere, nulla fpecifica & conflans

nota peti poteft, cum obfervavi in quibusdam
fpeciebus hane notam ludere. Det hade emed-
lertid varit nyttigt om han tillagt hvarpå hans

obfervation grundade fig; ty efter min tanka

kan frågan icke afgoras med fåkerhet på an-

nat fått ån om t. ex. befrodad rom af honan till

cttdera fpecies, kläcktes i en damm eller annan
tjenlig refervoir och i fall de utkläckta rom-
åggen gofvo ungar med ögonen ån på höger

ån på venfler fida, då vore det beftåmt och
fåkert att arten i detta affeende varierade.

Detta forfok, fom ifynnerhet med faltfjofifkar

lårer bli rått fvårt att verkftålla, har fåkert

Gronovius icke anftålt. Likvål torde på hans

ord, flera Ichtyologer, fom repeterat dem,
antagit faken fåfom afgjord. v. Lin Nes an-

märkning i fin F:na Svec efter befkrifningen,

ofver Hippoglosfus, tillkännager att han varit

af famma tanke fom Gronovius, och torde de

2 fpecies Pleuron. fom utan namn i Faunan
till flut anföras, hora till Flefus och Pasfer.

En nyare Au&or yttrar fig om Helgflundran:
c< variat raro oculis liniflris'* och i fall han
fett någon fådan, fom ibland många 100, h vil-

ka jag fett, aldrig förekommit mig, Ikullejag

tro att denna Författare med ikål deraf kun-
nat
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xiat gåra ett annat fpecies och det på fani-

ma grund fom man åtfkildt Flefus och Pasfen

Kan hånda en noggran anatomifk granfkning

framdeles fkali meddela ytterligare ildljemår-

ken mellan Flefus och Pasfer, for att med ån

florre fkål deraf formera s:ne arter.

N:o 5.

Pleuronectes Passer.

Vänsterogd Flundra. Sandfkådda. Flundra.

Ögonen fitta på vånfler fida. Kroppen år nå-

got ruttormig, fmåknolig och ofta otydligt

xodflåckig.

Linn. Syfl Nat. p. 1237. Blocks Fifch.

Deutfch. 2. p. 57. tab. 50. o
Hufvudet. Munnen år liten med korta

trubbiga tånder i båda kåkbråddarna. Ögonen
fitta fom vanligt och ha fvartgron pupill in-

om en fmal guldfärgad iris. Gållocket år fkrof-

iigt af hvasfa upphöjda punkter, olika höga

och oordentligt (trodda.

Kroppens form år lika med Sandflundran,

dock tyckes dennas ftjert vara i proportion

Jiågot långre. Skrofligheten år åfven lika och

tydligaft på fidorna om fidolineen och främ-

re delen af kroppen. Åfven blindfidan år flråf

och flkroflig, dock mindre ån ogonfidan; den

förre år till fårgen hvit; den fednare mörkgrå,

fallande i fvart med mörkbruna otydliga flåc-

kar, fom arg firodda utan lynbar ordning på
ögon-
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ogcmfidan och fenorna, men desfa forfvinna

oftaft efter fifkens dod och troligen altid i

Spiritus Vini. Sidolineen börjar fåfom vanligt

vid gållockets öfre kant, böjer fig obetydligt

nedåt nåftan midt ofver broftfenans ånda, och
går rak i fljertens medellinea, men förut nå-

got nårmare ryggfenan ån den motfatta. Vid
fenftrålarnas bafer eller mellan dem, åro mer-

endels upphöjda knölar eller punkter ofta

flållde i en rad, och h vardera fammanfatt af

många fmå korta upphogde punkter fom for*

mera en klotformig liten knol.

Fenorna. Ryggfenan börjar midt ofver fråm-

re kanten af ofre ogat och har 55 — 56
flrålben; andra råkna från 59 till 66. Anal-
fenan börjar vid flutet af forfta tredjedelen af

kroppens långd och beflår af 37 — 40 flrå-

lar; man har upgifvit deras antal åfven åndar

till 50. Stjertfenan, fom utbredd år något

rundad, men annars tvår, har vid pafs 10 fl.

flrålben. Bukfenorna ha hvardera 6 och Broft-

fenorna 12 eller flundom 10. Ryggfenan ocb
Analfenan flutas få tidigt att fljertens långd

blir något 6fver halfva fljertfenans.

Längdmått. Når långden från munnens fpets

till ftjertfenans bas var 6§ tum, få var flor-

fia kroppsbredden inom fenornas bafer 3 tum»

Lika allmån och af famma florlek fom
Sandflundran, fångas den på famma flållen

och varierar likaforn den» Båda fkiljas lått

från
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från Rodfpåttiga flundran, ehuru fiikare all-

månt tro dem vara ungar af den lamrna. Krop-
pens form år mera aflång; mörkbruna fläc-

karna icke inom en morckare kant inneflut-

ne, och mera otydlige; ytan år lkroflig; fi-

dolineen går ftorre båge, knolradcn på huf-

vudet faknas; ftjerten år längre i proportion

till kroppen, och denna har defsutom ögonen

på vånftra fidan,

N:o 6".

Pleuronectes Limand a.

Tunglik Flundra. Dragfkådda.

Ögonen fitta på högra fidan. Kroppen år

åggformig och Ilat, med fjåll fom i brädden

åro taggiga. Sidolineen år bågiikt nedåt krökt

Qch Stjerifenan något rundad.

Linn, Syft, N. p. 1231» Bloch Fifch.

Deutfchl, 2 p. 45 tab. 46".

Hufvudet. Munnen år liten med korta och

hvasia tånder. Ögonens pupill år fvartblå

med fmal ljusgul och oval iris. Gållocken ha

likfom kroppen fmå men dock lått fynliga

fjåll.

Kroppen år på blindfidan hvit, på ogon-

fidan ljus gulbrun , ganlka flåt och glatt då

man känner ifrån hufvudet åt fljerten, eller i

famma flållning fom fjällen ligga. I motfatt

led kånnes ytan flråf af fjåll fom vid bafen
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åro rundade, men flutas utåt tvåra med tän-

der eller jåmnfmala uddar, fom båft fynas

genom forftoringsglas. Då fliken lefver eller

nyfs år dod, fynas merendels fmå rodacktiga

ftrodda fläckar, fom åro otydlige, men ofta

på en eller flera fidor kantade med morckt;

desfa finnas endaft på kroppen och ej på fe-

norna, famt forfvinna i Spiritus och efter fl-

iken s dod. De taggiga knölar fom enligt v.

Lin Nes uppgift i Muf. Ad. Fred. borde

finnas vid fenflrålarnes bafer, har jag icke

kunnat igenfinna; kan hånda har denna Ca-
radier forft af mifstag blifvit denna Flunder-

art tillagd och fedan af fortroende for Au-*

ekoren ofta affkrifven. Sidolineen börjar der

gållockets ofre rand, fom går paralellt med
hufvudets och nackens ytterlinea eller con-

tour, flutar; den formerar genafl en båge,

hvars convexa del vetter åt ryggen och krö-

ker fig nåra vinkelrätt mot kroppens medel-

linea, räcker till denfamma och viker vid

broflfenans fpets häftigt bakåt, och gor i det

famma en afrundad vinkel, fom år något

florre ån en råt; flutligen går den rak i med-
lineen och förlorar fig i ftjertfenan. Framfor
Analfenan år en tagg fådan fom hos Rodfpåt-

tiga Flundran.

Fenorna. Ryggfenan börjar ofver pupillen

i ofre ogat och räcker nåftan jåmnbred, få

nåra till ftjertfenans bas, fom fljerten år bred

eller kanfke litet närmare; den har 70 flrål-

ben
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ben. Analfenan Hutas midt under den förra

och har 53 ftrålben. Andra ha funnit i den
fordnåmde 75 — 79, och i den fenare 60 — 61
Arålar. Stjertfenan år vid bafen forfedd med
några fjåll och utbredd rundad i yttre kan-

ten (på Blocks figur år den oricktigt halfmån-

lik), famt har vid pafs i<5 ftrålben. Bukfe-
norna ha 6~ och hvar Broftfena 11 flrålar.

Längdmått. Från munnen till ftjertfenans

bas var 5J tum och ftorfta bredden inom fe-

nornas bafer 2§ tum. Figuren hos Bloch år

bredare ån dem jag fett lefvande. Från ne-

dre kåkens fpets till i:fta ftrålen i Nafvelfe-

nan, var 1 | tum.

Denna art år fållfynt; de 3 individer jag

fett, blefvo tagne 2 på krok under mete, och

en uti ett dragnåt; de fångades 3 mil nord»

veft från Uddevalla i Julii månad,

N:o 7.

PlEURÖNECTES LlMANDOlDES.

Isflundra. Isjkådda. Hifingjkådda,

Ögonen åro på höger. Kroppen aflångt ågg-

formig och ganfka flat. Sidolineen tydlig och

nåfian alldeles rak. fjällen åro temliga flora.

Linn. Syfl. Nat. p. 1232. Bloch Auslånd.

Fifche 3. p. 24. tab. 186.

Hufvudet. Munnen år flor med (karpa tän-

der i båda kåkarna, af hvilka den ofre kan
fram
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framfkjuras och den undre år låfom vanligt nå-

got längre eller mera framftående, då den of-

re icke år utflråckt. Tungan år fmal och fri.

Näsborrarna runda. Ögonen fitta tått t i Illain-

man , åro tåniliga flora och ha morckblå pu-

pill med gul oval ins. Gållocken åro med
tydliga fjåll forfedda och i nedre kanten af

det främre fes 4 — 5 tydliga intryckta punk-
ter, fom till lika afftånd från hvarandra (it-

ta" i en linea.

Kroppen år på ogonfidan morckt gråack tig

fallande i grönt med otydliga morckare flor-

re flåckar, och punkter (trodda på fenorna; i

fpiritas gå desfa förlorade. Fjållen åro ovan-

ligt flora, och i yttre eller bakre tvåra kan-

ten fint taggiga, likfom hos Pl. Limanda. Si-

dolineen år likfom en fortfåttning af det ra-

ka ftrek fom fkiljer hufvudet från de kottak-

tiga delarna af ryggen; den år bredare ån van-

ligt och ganfka tydlig, formerar en nåftan

omårcklig böjning nedåt till defs den kommer
förbi broftfenans fpets eller rättare förbi buk-
håligheten, då den blir alldeles rak och de-

lar, ledan den hunnit ofver halfva kroppens
långd, fifkens midt i tu , lamt förlorar fig i fijert-

fenans bas. Framfor Analfenans början finnes

den vanliga taggen. Blindfidan år hvit med
mindre tydliga fjåll och fidolinea.

Fenorna. Ryggfenan börjar ofver pupillens

fråmre kant, år obetydligt bredare midtpå
och (lutas få nåra fijertfenans bas, fom fljer-

tens
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tens bredd år på famma ftålle. Den har ef-

ter min råkning blott 76 ftrålben. Analfenan,

i hvilken jag funnit 60 ftrålar, flutas midt un-

der Ryggfenans Hut och har med den, lika

bredd. Bloch, fom troligen befkrifvit denna
fifk, uppgjer flrålarnas antal i den förra till

79 och i den fenare till 63 ; famma antal har

Gmelin förmodligen affkrifvit. Små knapt märk-
liga fjäll finnas på de 3 ftorfta fenorna, af

hvilka ftjertfenan, fom år fmal och rundad,

ehuru ej få mycket fpetfad fom Blochs figur

vifar , hyfer 16 ftrålben. Buk- och Broft- fe-

norna åro fmala och fpetfade; i de förra vo-

ro i hvardera 6, och i de fenare 1 1 ftrålben.

Längdmått. Från munnens fpets till ftjert-

fenans bas var 81 tum; bredden inom fenor-

nas bafer på bredafte ftållet
3 J. Från nedre

kåkens fpets till Analfenans början eller fråm-

fla ftrålben 3 tum.

Denna art förmodar jag vara fållfynt, ty

ehuru jag många gånger på åtfkilda ftållen af

kuften mellan Gotheborg och Uddevalla låtit

fiflca med nåt och krok, fick jag dock icke

mer ån en enda vid den få kallade Pråftviken,

par mil från Uddevalla utåt hafsfidan. Den
år mig vitterligen icke förut funnen fom
Svenftk och belkrifven endaft af Bloch, hvil-

ken Gmelin federmera i fin Edition af Linn.

Syft. Nat:as troligen affloifvit.
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N:o 8-

Pleuronectes Hippoglossus.

Helgflundra. Heliefijk. Hdlleflandra. Qued.

Ögonen fitta på högra fidan. Kroppen år af-

lång och flåt. Sidolineen i början båglikt ned-

åt bqjd. Stjertfenan halfmånlik.

Linn. S. Nat. p. 1227. Bloch F. Deutfch.

Hufvudet. Munnen har i båda kåkarna
framtill 2 rader flarka tänder. Tungan år fri

och ledig, rundad och likfom gommen flåt.

Ögonen åro flora, utftående, med fvart pupill

och guldgul rund iris. Små Ikåliga eller ur-

feålkade fjåll, aflångt rundade, tåcka hufvu-

dets fidor få vål fom hela kroppen; de ligga

knappt på hvarannan fåfom vanligt likt tak-

tegel, utan likna, då fiiken något litet börjar

torcka, fmå nedplattade bikakor. Gålhinnan
hade 7 ftrålar.

Kroppen år på ogonGdan, efter ålder och
florlek, mer eller mindre ljusgrå; blindfidan år

hvit. Ytan år ganlka flåt, emedan fjällen lig-

ga nedtryckta och åro utan taggar. Sidoli-

neen kröker fig ofver bröflfenan, forft något

litet uppåt, formerar en båge och går fedan

nedåt, famt böjer flg flutligen bakåt for att

rakt gå midt i fljertfenans bas; förut år den
något nårmare buken ån ryggen. Den år icke

fynnerligen tydlig ehuru flor ån kroppen må
rara.

Fenor-
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Fenorna. Ryggfenan börjar öfver ögats

främre hålft och (lutas få nåra fljertfenans bor*

jan fom vid pafs Ajertens bredd. Efter nog-

gran och flera gånger förnyad råkning, fann

jag den blott åga 98 flrålben. Artedi, fom nåflan

altid har ftorfla numern af flrålben, räknade

mindre ån Bloch; den förre nämner 105 och

den fenare 107. Analfenan börjar ett flycke

bakom anus, flutas midt under Ryggfenans

Hut och har 75 flrålben; Auktorerne uppgje

deras antal ånda till 82. Stjertfenan fom år

halfmånlik, med fina fpetfar ytterft eller bakåt

vånda, beflår af 19; Bukfenorna 6 och Bröft-

fenorna 15 flrålar hvardera.

Längdmått. Den hår befkrefne var 38 tum
från munnen till fljertfenans bas midt i, och

Aörfia bredden inom fenorna 11 tum» Från
nedre kåken till Bukfenans fråmre flrålben 8 §
tum, och till analfenans början 12 tum, lamt

till ryggfenans forMa flrålben 3 § tum.

Helgflundran har troligen fltt namn af

Helgelandet i Nordfjon, hvareft den kan hän-

da forA fångades till någon myckenhet. Om
fifken for fin florlek lic ull blifvit i början an*

fedd fåfom helig och derföre fådt namnet
Helg- eller Helig-flundra; eller om det rätta-

re fkrifves Håileflundra af de berghållar der

hon kan hånda fångas, må andra afgora. Den
fifkas på det få kallade florfifket, 20 — 30 mil

ut i hafvet, fydvefl ifrån Bohus flkåren, tilli-

ka med Längor, flor TorJk,Kabeljo, Silfver«

fiflc
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fifk (Gadi fpec. n.), Lubb, Hafkatt, (Anarr-

hichas Lusfus), Chimsera monflrofa m. m. For
att idka ftorfifket, förena fig Åtfkilliga Fifkare

att utrufla ett temligen flört fartyg med 2
ä 3 mafter, byggdt och tackladt på eget fått,

under namn af Fijk-fkuta. Detta lågges for

anckar i öppna hafvet på tjenliga ftållen; i

fmå båtar gå fifkarena, ofta hela milen bort

från fkutan för att lågga ut krokarne, fom
på ett långt fnore åro fåflade fåfom på en

långref; den utlägges om aftonen och uppta-

ges om morgonen då vådret tillåter; till agn

brukas fifkbitar af åtfkilliga f!ag. På 14 dar

plår fkutan kunna vara lafiad med fiikar, af

hvilka de minfla åro vanligen 1 aln i längden

och fomliga hela 3 alnar fåfom Längor. In-

gen faltning eller rensning påtånckes, hvilken

omforg befparas åt hemmavarande quinnor

och barn. Fifklefrarna uttagas, dock meren-

dels på fj6en, och forvaras i egna tunnor for

att århålla oljan elkr tranen; en tunna af 40
kannors rymd, fylld med fifklefrar

,
plår gje

efter kokning 10 kannor tran, Den fåledes

hemförda, till en del 14 dar gamla, fårfka fl-

iken, fköljes, renfas, torckas i fölen och fria

luften vanligaft; en del fåljes till falterierna

och infaltas. 1 fall denna fifk genart renfades

och faltades eller torckades, fkulle den utan

tvifvel dervid vinna anfeniigt; nu blir den of-

ta nåra fkåmd och rutten forr ån fkutan blir

fårdig att fegla hem* Vid urlaftningen af få-

dana
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dana hemkommande Fifkfkutor var jag ofta

närvarande, och låg många ico:de Helg flund-

ror ibland den flora myckenhet af florfifk, lom
hela fommaren igenom föres till flrånderna

och de bebodde öarna i fkåren. Helgflund-

rorna voro hogfl 2 alnar långa, men Fifkarc

berättade, att de flundom funnos få flora, att

inan ej vågade upptaga dem i båten, ifall den

förut var nåra fullaftad; då affkar man {ho-

ret* och fliken fick gå med den fvålgda kro-

ken. Uti en i Leipzig utgifven nyare Edi-

tion af Fauna Svec. finnes den tillåggning om
Helgflundran, att hon fållfamt varierar med
ögonen till venfter och att fidolineen år rak.

Hvad ögonens varierande låge angår, har jag

derom redan yttrat mina tankar och påmin-

ner blott hår, huru hogft fållan ibland de or-

ganifka kropparna naturen varierar låge och

form for de våfendtligafle organerna. Derfö-

re åro t. ex. froredningsdelarna hos växterna,

och munndelarna hos djuren minfl förändring

tmderkaflade. Når har man hos andra djur

funnit ögonen i nacken eller ens på annat

flållc ån det naturliga? (NB. hår år ej fråga

om mifsfofler fom tillkomma af andra orfa-

ker.) Hvad åter den rake fidolineen beträf-

far, vore det vål hogfl befynnerligt om den-

famma, hvilken beror af, och åtföljer rygg-

radens gång i kroppen, fkulle kunna variera

från bågformig till rak flållning. For min del

har jag aldrig fått fe desia oväntade artfor-

ånd-
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andringar ehuru jag visferligen fokt dereftef

ibland den flora mångd jag fett på fifkfkutor*

na i Bohuslåns fkårgård. I famma Fauna nam-
nes Raff och Rdckel fåfom något, hvilket till*

redes af Helgflundror. Block förklarar någor-

lunda hvad härmed forftås och ehuru jag i

Bohus fkåren aldrig hörde desfa namn > for«

modar jag dock att detta få kallade RafF och
Råckel icke år annat ån hvad Fifkare i Bo-
huslån kalla, Sunn eller Sunnd och år egen Le-

ligen en tjoci hinna vid ryggraden (bukhinnan
eller iimmblåfan), och galen af torfk och

Längor; då fifken uppfkåres renfas och klyf-

ves for att torckas eller faltas, uttagas desiu

delar hängande tillfamman och torckas; fatti-

ga nyttja detta Sunn att koka till mat. Af
Helgflundror fåg jag icke Sunn tagas, dock
vågar jag icke påftå, att det icke på fomligc

ftållen torde brukas, och kan hånda åro or-

den Raff och Råckel Norfka, Ty fka eller Dan-
fka, och derfore i Bohus icke brukliga.

S O l e a (Genus)

Tunga. Sola,

Ttingjlågtet liknar Flundrorna, men åtHdl-

jes ifrån dem derigenom, att anus år närma-
re munnen; att hufvudet framtill år trubbigt

och rundadt utan munn och kåkar; att mun-
nen år halfmånlik, fitter fncdt i fkarpa kan-
ten af hufvudets undre brådd, har otydliga

K, K Acad. Hand!. HL Qy R kå-

A
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kåkar, af hvilka den öfre år längre ån dea
undre och framgående.

Till detta flågtc bora hånforas utom den
Svenfka fom hår fkall befkrifvas, Pleur. Ze-
bra, bilineatus (Block) m. fl.

N:o i.

Solea vulgåris (
'Pleuron. Solea Linn.)

Allman Tunga.
Ögonen fitta till höger. Kroppen år aflång

och flåt med rak fidolinea och fjåil fom i yt-

tre brådden åro taggiga.

Linn. Syft. Nat:3ö p. 1232. Block F.

Deutfchl. 2. p. 42. tab. 45.

Hufvudet. Munnen, fom ifynnerhet genom
ofre kåkens form liknar en halfmåne, hvars

fpetfar åro nedåt och bakåt vånde, fitter fnedt

framifrån bakåt och uppåt ryggen, i fjelfva

hufvudets eller kroppens undre kant, h vilken

år tunn och fkarp. Ofre kåken har framtill

en liten mjuk krok, fom hånger ofver den

nedre; båda åro otydliga och icke fåfom hos

Flundror och andra flikar forfedde med egna

tydliga ben, bvilka för lig fjelfva åro rörlige,

I den ofre kånnas inga tånder; i den neora

finnas några ganfka fina och fmå. Ögonen
fitta fnedt; det nedre långre bakåt och i fjelf-

va munngipan med fin fråmre och nedre kant

;

de åro for 6 frig t vånda fåfom på Flundror-

na. Nåra framfor nedre ogat, i mungipan och

vid öfre kåken, fållas 2 korta trubbige tråd-

lika tömmar (cirrhi). En likformigt fjållig

hud
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hud ofverdrar hela hufvudet och täcker åf-

ven Gållocket, hvars trånga öppning, temli-

gen rak
, på tveren fnedt framifrån bakåt ftålld,

råcker knapt | af fifkens bredd till ofre kan*

ten af broftfenans bas.

Kroppen år ofveralt tåckt med fmå fjåil,

hvilka ligga fom taktegel på hvarandra och
ha i fin yttre afrundade anda fmå fina tag-

gar. Härigenom blir fifken {låt och hal då
han kryper framåt t. ex. ur handen; men kän-

ner man bakifrån framåt mot fjällen, år han

flråf och fkarp for kånflan. Rofhfkar fom
mota Tungan och få fluka hufvudet forft;

måfte fåledes låttare kunna fvålja den, ån de

fom jaga henne och forft fatta i ftjerten. Fjäl-

len gje fifken frifk och våt ett rutformigt ut-

feende af fina tått dragna raka ftreck, fom
korsfa hvarannan likt ett nåt. Sidolineen bör-

jar nåftan midt emellan broftfenans bas och
ryggen, går rak bakåt ftjerten och infaller

fnart i kroppens medellinea; framfor defs.

egenteliga början fynes mer eller mindre tyd-

ligt en linea gå forft rått uppåt ryggen, boja

fig fedan framåt, formera der en båge och {lu-

tas framfor ofre ogat nåra ryggfenans början.

Framfor Analfenan vid anus fom fitter myc-
ket nåra gålopningen, finnes ingen tagg få*

fom ho 9 de flefta flundror. Fårgen år morck
fallande i grönt, med mörkare flackar fom
ftundom likna oredige balten, hvilka dock ef-

ter dödea och ifynnerhet i Sprit förfvinna,
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Fenorna. Ryggfenan börjar med korta och
knapt märkliga ilråiben framfor ofre ogat och
vid fråmre kanten eller fpetfen af hufvudet;

ftrålarna tilltaga fedan fmåningom i långd till

defs fenan hunnit till halfva kroppens eller

ryggens långd, då de federmera aftaga; fenan

flutas åndtligen fa nåra ftjertfenans bas att

den nåfian kan anfes vara med den förenad;

jag räknade i ryggfenan 72 flrålben; LiNNé i

Weftgotha Refan nämner blott 71; Jrtedi fann

91 och Block 80. Analfenan, fom börjar långt

fram eller vid anas och flutar midt un-

der ryggfenans fint, hade 62 ftråiar; andra ha
räknat 40 *- 64 -- 75- Stjertfenan år bakåt nå-

got rundad och hade ig. Bukfenorna hvar-

dera 5 och Brofenorna 8 ftrålar.

Längdmått, Hela längden från hufvudets

afrundade fpets eller ånda till ftjertfenans mel-

lerfla firålars fpetfar var g | tum. Storfta bred-

den mellan de utbredda eller upprefta fenor-

nas fpetfar var på | del nåra 4 tum; emellan

fenors bafer eller kroppens egen bredd på
famma fl å lie 2| tum. Från ffjertfenans fpets

till Ryggfenans flut knapt j | tum. Från mun-
nen tiil mim 1 J tum. Stjertens bredd vid

ffjertfenans bas ('corpns caudas) knapt § tum.

Allmänna Tungan förekommer i Nordfjon

och på Skånfka kulterna men icke långt upp
i Öfterfj on, De a fångas på krok och nåt ;

förekomma- dock icke i famma myckenhet

fom de flefta Fiuuderaiter; men anfes af de

fle-
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flefta att åga ett låckert och fint kott, h vår-

före den ofta betalas dyrare ån flundror.

Kroppen år ganfka tunn, få att mycket kott

icke kan finnas på den famma. Den har få

många egenfkaper och kånnemårcken olika

med Flundrorna, att den utan tvifvel med fi-

na likar fortjenar att utgöra ett eget Slågte,

hvilket jag hårmed vågat underkafta Ichtyo-

logernas profning.

Solformorkelfen den ii Febr. 1804,
obferverad i Åbo

af
GUST. GABR. HÅLLSTRÖM.

1^ or att beflåmma urets gång obferverades

följande motfvarande Solhöjder, med en Birds

Q T adrant af 11 fots radie.
Solens bfre

Ure; kants ocorr Uret
för midd. afftånd fr.

zenith.
efter midd. Middag.

75° 20' i* 20' 38" 12* 23' 58" 5

28. 10 75- 18 19. 39 12. 23. 54, 5

29. 10 75. 16 18. 40 12. 23. 55-

29.44 75- 15 17. 54 12. 23.49.
30. 19 75. 14 17. 17 12. 23. 48.

31. 3 75. 13 16. 42 12. 23. 52, 5

Medium 12. 23. 52,9
Emedan desfa obfervationer ej hafva nog

nåra ofverensftåmmelfe med hvarandra, hvil-

ket kan härröra dels deraf, att de gjordes
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nog nåra middagen, dels ock kanfkc deraf,

att den ftorfta noggrannhet icke torde blifvit

iakttagen då obfervator tillika nödgades vara

omtånkt att confervera fig for 20 graders

kold; bor jag, for att lemna tillfälle till des-

fas behöriga controll, ånnu anföra följande

endaft på förmiddagen gjorda höjd- obferva-

tioner, till h vilka jag icke fick några motfva-

på eftermiddagen.

Uret dre kants

för midd. ocorr. afft.

fr. zenith.

TO* 0' Q**

3* 1 V Po 6

A <
*t

m J Po 2

C T 2
J* *-> /9« D (

v.

<• 4 j

8. AI ^Q. AA

9. 27 79- 41
IO. 47 79. 36

11. 35 79-33
12. 21 79. 30
13. 22 79- 25

11. 19. 2 76. 9
20. 20 76. 6
21.27 76. 4

76. 222. 29

1
23.30 76. 0
24. 36 75-58

1 25,35 175- 56
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Förmörkelfen obferverades med en DoU
londs aohromatiik refra&ions Tub, fom förlo-

rade 46 fatdigt. Defs början fåg jag, då uret

vifade 12* 45' 1". Att den börjat litet tidiga-

gare, bör jag icke, emot fakens natur, beftri-

da; men då Hr Profesfor Mether och Pir

Mag. Paländer, hvilka tillika obferverade

med nåflan lika mycket förftorande, ehuru

något fåmre, Tuber, icke blefvo den varfe

förr ån en hel hop fekunder fednare, (a tror

jag icke att min uppgift år många fekunder

för fen. Omkiing kl. 2 var förmörkelfcu

flörft. Defs Hut kunde for moln icke obfer-

veras, och då jag redan förut befarade det,

var jag angelägen om att afrita Solflåckarne

(fe Fig. A. Tab. V) och noga gifva akt på
deras immeriioner och emerfioner. Jag numc-
rerade dem i den ordning de voro närmare-

Månkanten, och obferverade följande:

Solfläc- Uret vid Uret vid

kar. immeriion. emmerfion.

N:o 1 12* SO
/
2 S
U

N:o 2 12. 51. 4%
~N:o 3 1. 24. 25 2 t 5 '40^
N:o 4 i- 5*- 55

1N:o 5 1. 54. 10

Hår torde mig tillåtas att nämna, det

jag, under det denna flora förmorkelfe påflod,

underfokte en uppgift af Hr Benzenburg i

Hamburg, hvarpå han i Hr Prof. Gilberts
Annalen der Phyflk. II B. 4 fl. p. 47?', uppma-

nar
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nar de naturkunniga att fåfla uppmårkfani-
het. Han berättar, att Hr Dr. Rudolphi,
in. fl., under påftående flor folformorkelfe

blifvit varfe, att alla råtliniga kroppars fkug-

gor blefvo krokiga fåfom en fkåra. Jag an-

flållde Forfoket på flera fått, men kunde icke

blifva varfe någon fådan förändring i (kug-

gornas vanliga fkapnad. Ockfå kan jag icke

infe huru en formorkelfe kunde hafva någon
verkan på annat ån halffkuggan, och då den
år nog liten

9
få kan vål en fkårformig (fichel-

formig) fkugga af defs förändringar icke upp-
komma. Hr Benzenberg citerar vittnen,

jag kunde gora det famma, och uppgifva dem
fåkert lika competenta.

Sluteligen bor jag nåmna, att min origu

nala antekning ofver Mercurii gång förbi So-
len den 9 No v. 1802 innehåller, det Mercu-
rii yttre kant vid utgången fammankom med
Solkanten kl. i

É n'5", ej i* n'^", fåfom
det genom ett fkrif- eller tryckfel flår uppta-

git i Kongl. Acad. Handl. for innevarande år,

I qvart. p, 78*

FÖR-
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FÖR TE KNING
på de Ron 9

fom äro införde i detta Qitartals Handlingar.

,G
Pag,

eograpliifka Belägenheten af åtjkilliga,

Sven/ka Orter, i fijnnerliet uti Rikets fodra

och Våflra Provincer, Bejlämd genom

Afronomifia Obfervationer och Triangel-

mätningar, åren 1803 och 1804, af Nath.
Gerh. Schultcn. - - 149
Bejkrifning på en enkel Vatturenings-Ma»

chin fom med forman blifuit nyttjad i StraU

fundiSoj., afJohan. H. Tawast. - 198
Förfok c.U närmare befiämma och natur-

ligare uppfälla Sven/ka Arterna af Flun-

der[lagtet, af Conr. Quensel, - - 203
Solformorkelfen den ii Febr. 1804, obfer-

verad i Jbo , afGu s t. G. Hall s t ro m, 233
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före Cm död genom fin Fader Kgl. Lif-Chir. H:r

J. L, Wen ner for Kongl. V. Acad:s Mufeum
infåndt några i Spiritu vini fårvarade niäfk-
kråk, h Vilka jag jåmfort med de af den afled-

ne författade och detta Ron bifogade figurer,

frän 1 — 10 af Tab. VI famt befunnit dem
Boggranne. Mafk-kråket kan jag, i flod af
Jbvad jag under nåda anmärkning vill anföra,

ffjppgifva med fåkerhet for en ny art få kal-

lad ånger, flug-afvel eller Larver: Dodor W.
föm ej lår fedt desfa Larver krypa , har
låtteltgen fåfom det af följande fynes, kunnat
Saga kräkets bredare del for hufvud, i olikhet

med hvad jag erfarit och uppgifver om Flug*

M.afken fig. 2 a—b. Doål. W:s befkrifning fom
åtföljde, lyder ord från ord fålunda:

3? Hofflagaren OOerberg i Carlfköga; 35
år gammal, lång till våxten, till utfeendet af

Hark kropps conflitution , hade på ett år kla-

ga! ofver tryckning i mag-gropen
, fugningar,

iipplligning af hett vatten i mun, och nu i

fomm&f ofver gikt-vårk hvaraf han bleffång-

ligganjck?. På Herr Do dtor Sommelii inrådan

öppnades ådern och medicamenter brukades,

men fom tiMåndet forfamrades, lade patienten

på egit bevåg ett Pomum colocijnthidis uti

ett glas brånvin fom flod ofver natten, och
tatfop det femma- Detta fororfakade en flark

diarrhé med blodgång, hvarigenom tufentals

fftorre och mindre af det hårhos ritade mafk-

f affordeso De ftörfte hade långd och bredd

fom
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fom måttet fig* 2 vifar och de mirifiä fom
fig. i2. Till fårg och utfeende voro de fnar*

liknande de få kallade gråfuggor eller MtlU-

pedes (Oniscus Afilus L), men voro ej få kul»

riga utan blott af ett tvåfkillingsftyckes tjock-

lek, egande tio leder utom hufvudct och yu
terfta åndan; vid hvarje led firter få val vid

ofra fom nedra kanten på h vardera fiaäfi tn

utllående rörlig lem, förmodligen ett fug*röf,

hvars utfeende genom microfcop utniårks på
Tab. VI—A fig. 2; fådane fyra fug-ror inta

vid hvardera leden ,
undantagande vid den led

der inga fötter fy nas, ty der år blott tit på
hvardera ridan. Vid ofra åndan (fig* a.) fitti

fex ftorre och mer greniga fug-ror fåfom det

på fig. 8 åfven utvifas, der fes åfven en hjert*

formig upphogning med öppning fom tycks

foreftålla Infektets miinn? °) Sådant fy nes ej

på undra fidan fom fig. 5 utvifar> hvilken fi*

S 2 dl

*) Anus troligare. Detta ofverenskommer öckfa
med de vanliga ångrar fom gä med fm al a ån*
dan förut* Defsutom hvad Do&or W* änfedt
for undra och kulrigafe fidan lamt förfedel

med fötter, år efter min ofvertygelfe kroppens
rygg eller upåt vettande del, och den flata år

buken efter hvad ja£ kunnat döma af de un-
der Obf. 2 beikrifne Tab, VI—B och fig. a—

b

tecknade då de fuffirno och rörde fig* Om Do-
élor W- ej gisfat rått i desfä delar har hän dock
med fitt rön och ritning gjort fig både Entomolo*
ger och Läkare förbundne : Hans Obf* har mk
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da år flat, glånfande, något uppåt-gående få

att ofra fidan år jåmn med den ofriga delen

af kroppen , men den undre gör med krop-

pen en fiark trubbig vinkel, hvarigenom främ-

re kanten der de fex fug-roren fitta blifva

tunnare ån denna delens bakre kant fom år

lika tjock med kroppen. På Mafkens undra
fida fom fig. 2 utmärker, Utter på g leder nio

par upphogningar, hviika forfiorade föreflållas

genom fig. 10 och tyckas tjena fom fötter?

På de Mafkar fom ej fyntes långre till fin na-

turliga florlek ån måttet fig. 12 vifar, fyntes

ej fug-roren nog tydeligt, men vål fåtterne,

de tyckas for öfrigit ånnu ej vara fullkomli-

gen utvåxte. I Julii månad 1803 blefvo des-

fa Mafkar forfl obferverade.?3

2. Obf.

En vifs perfon fom fommarmånaderna i

öppen forftuga hade fin nattfiol, der fiere fåda«

ne flags Flugor fom befåka aftråden kunde in»

finna fig, blef håndelfevis varfe att det fom bort-

gick från honom var blandadt med tulen-

tals fiorre och fmårre Mafk-kråk hvaraf dc

flefie liknade de vanlige , ofvan flata och hvi-

ta få kallade ångrar, Spyilug-afvel eller Lar-

ver,

uppmanat mig att framgifva min i famm a äm-
ne under Obf. 2 B. fig. a-—b hvarvid jag derfå-

re kunnat vara korrtare, och hoppas jag desfa

våra obf. (kali gifva andra anledning att utbre-

da mera ljus åfver fainma åmne.
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ver, men de ofrige likaledes till anfenligafte

antal, voro helt olika: neml. på undra li-

dan platta, ofvan kulriga och på begge fi-

dorne förledde med bördiga utfkått; i anled-

ning håraf få val fom af deras grå fårg mifs-

leddes han att anfe dem for få kallade Grå»

fuggor eller Millepedes (Onifcus afilus L). En
af desfa Mafk-kråk v i fas B. fig. a—b fåfom

fullvåxt, och c—d foreflållcr denfamma for-

ftorad fedd ofvan ifrån med defs tvenne pa«

ralella rader af vårtelika utfkått ofverft på
ryggen, defsutom fynes på famma figurs hvar-

dera lida den ena raden af tofslika borftiga

utfkått, h vilka tycktes mig tjena kraken vid

deras tåmmeligen häftiga fimmande och ro-

relfer. Profilen åter af famma forftorade kråk
vilas e—f få att både ryggens ofverfta kulring

med dera befintliga dubbla vårterad, få val

fom den ena fidans dubbla rad af tofslika ut-*

Ikått kunna fkönjas.

Det år redan ofver några och 20 år fe-

dan detta inträffade , då jag med desfa teck-

ningar benågit bitråddes af då varande Pvied.

Cand. nu Profesforen H:r Doft. Achariu? , fom af

Svenfka Lichenogräfien gjord t fig få mycket
fortjent.

Den perfonen fom forft formårkte desfa

kraken, trodde fig fjelf hafva efter hand lem-

nat dem och att han ånnu innom fig hy Re

~

mycken fådan ohyra: fordenfkuli, derofver

mycket befiort, låt han kalla mig for att få-

S 3 yefkrifva
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refkrifva honom mafkmedel dem han trodde

fig genaft behöfva. Jag fann få mycket fkå-

ligare att afftyrka detta, åtminftone att dermed
till fåkrare underfokning uppfkjuta, hålft fom ej

ett enda mafk-fymptome formårkts, då likväl

om han herbergerat en få ofantelig mångd
Mafk-kråk, han ej tycks kunnat undgå att

vara mindre fjuklig, ån den flarka Hammar-
fmeden vid Loffla Bruk hvars fjukdoms-cafus

jag anfört i 39 Tornen af denna Acad. Handh
och hvilken forft friades från fina plågor fe-

dan han blifvit qvitt en otalig mångd Flug-

Larver hvaraf den lilla Mufca meteorica ledan

Utkläcktes. Det fyntes mig få mycket mindre

fodra häftas med en malk-kur hos den fore-

jiårode perfonen hvilken kallat mig, fom Lar-

vernes mångd låttare kunde förklaras af de

många i forflugan fvårmande flug-arter, hvilka

hålft befoka aftråden for att der lågga fina agg

och afvel. Framtiden vifade ock att inga Ma-
jökar mer forfpordts från den (lund han låt flyt-

ta fin nattfiol dit fådane Flugor ej kunde kom-
ma, Men fom de gråfugg-fnarlike och hår ri-

tade Larverne voro af en for mig okånd
fluge afvel eller annat infekt-flag, låt jag fle-

ra dcraf forvaras i glasburkar med los jord i

bottnen, behörigt ofverbundne med genom-
ftuckit papper, Mafk-kråken fkyndade fig då

BCd i jorden, och hopkrymte fnart till en art

puppor, hvarifrån innom 3 å 4 veckor Flu-

gor framklåcktes , hvilka dock fedan under en

min
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min bortrefa, af en vådelig håndelfe forkorn.

mo, innan jag till fpecies dem hann beftåmma,

och afrita. Den famme flug-forten liknade

likvål något litet den Goedart Tom i pag.

91 korteligen omtalar och fig. C famtLI teck-

nat; mig fyntes likvål af den der ritade Flu-

gas ftarkare fårgor, åtminflone i det exempla-

ret af den citerade au&orn fom jag hade att

tillgå, fåfom ock af den ehuru annars vårds-

löft tecknade Larvens rundare famt korrtare

fkapnad, att Goedarts Fluga och Larv vo-
re af olika fpecies från den jag oblerverat,

ehuru troligen af famma ordo. Goedart
fåger att han håmtat fin ritade Larv utur for-

ruttnad urin, hvarfore han kallar den Ver a

piffat.

Samma eller en nåra anforvandt dertill,

dock utan att vara mifstånkt for flug-afvel,

år bclkrifven och ritad i 41 Tornen af Jour-
nal de Phyfique for år 1792 pag 158 afDo-
ctor Veau de Launay, Pradicus i Tours ,

fom anmårkt att flere fådane Mafkar med
urinen bortgått ifrån en annars friflk och fet

man hvilken ej med arbete behofde forforja

fig. Blott en Mafk i fender, dock ej utan
moda har med urinen framkommit. Mafkar-

ne ritas i. q. 3§ lin. långa, i~ breda, (fkada
att de ej blifvit tecknade förlorade). De be-
lkrifvas åfven hafva g leder, borftiga på fi-

dorne, fotterne i 2 rader, hufvudet litet, med
2:ne antenner och kroppen ändades med en

S 4 gaffel-
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gaffellik fpets. Dylik gaffel vifas ock på dera

förftorade figur jag gifvit vid c och c.

3. Öbfi

For 5 år fedan , på en refa flådd, bort*

gingo från en min res-kamerad 2:ne flycken

3 a 4 Hneers långa Larver, med 2:ne gaffel-li-

ke eller något krokige kåkar, liknande for 6 Iv-

rigt de vanligafie hvita Flug- larver eller ång-
rar, mycket liflige och rörlige famt likfom bi-

tandes1 ikring fig med nåninde kåkar. De ha-

de troligen haft mycken del i den öppna gyl-

lenläder fom jåmte deras bortgående vifle fig,

få val fom i det befvårliga kliande och fmår-

ta fom ofta föregått, men fom efter hemkom*
fien afhulpos med fmå infprutningar af en fvag

fublimat-folution forent med Plenks Hydrarg.

gumof, famt litet Balfamus Sulphuris Therebin-

hinatus fom jag förut erfarit fåfom kraftigafi

mot de fmå Afcarides» De 2 Flug-Larverne

var ej tillfälle, att till förvandling forvara.

Obf. 4. Slut-Anmärkning.

Af foregående observationer tyckes fram-

for alt följa:

1:0 Att flerc arter Flugor ån man i all*

niånhet foreflåiler fig åro for månnifkans hel-

fa farlige fiender, då deras ågg eller afvel med
mer eller mindre fkåmd mat och drick kun-

nat komma in i kroppen.

2:0 Folier, att n»lnga flug-fpecies pasfa

på tillfållen 4 hålft hos Haemorhoidarii, att i

? ' * anus
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anus aflågga ågg h varifrån Larverne friart le-

ta fig upp i reduin. Att flugor lagt fina ågg

i nåfan hos ett fpådt barn och afveln der

klåckts, år i denna Acad. Handl. förr anfört

af framledne Prov. Media i Weöerås Do&0

Tengnialm.

3:0 Följer åfven att de Flug-Larver fom
i mångd och efterhand på varmare årstiden

kunna komma att formårkas i excreta, ej ge-

nan
1

böra föranleda tiil mafk-kurer, emedan de

der innom få dagar kunnat tillväxa utaf de

genom flere flug-arfer lagde ågg.

4:0 Att det vore nyttigt om någon, få

med de hvita fom de gråborfliga Slug- Lar-

verne, företogo fig att utom rnånnilkokrop-

pen anftålla forfök, huruvida h varjehanda an-

thelmintica, i fynnerhet fvafvel, qvickfiifver-

praeparater, Terpentin, coloquint, fabädilla, ol-

jor &c. fnaraft förmår att oroa elier döda dem.

5:0 Kan man ock fluta, att då patienter

och mindre noggranne obfervatorer inberåtta

liuru de få kallade gråfuggör eller millepedes

blifvit från månniiko-kroppen utdrifne , hafva

desfe mojeligen underftundom och kanfke al-

tid kunnat blifvit mifstagne för de grå och bor»

fliga (lagen af flug-afvel.

6":o Synes att de af mig och Hof-Mcd.
Wenner uppgifrife Larver i fynnerhet åro fkilj-

de med toffarnes antal på e&erfla leden, att

förtiga figuren på Anus fom Docri W. an*

S 5 marker.
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marker. Herr Goedart och Herr Veau de Lau-

mys figurer och befkrifningar åro for ofull-

tlåndiga att deraf kunna beftåmma någon få-

ker jåmforelfe och fynonomie.

Phyfiologifka och Pathologifka amuårkningar,

Af

SV. HEDIN,
K. Förfte Lif-Medicus.

Jggftockarnas fjukliga förändring af en

mera fällfynt befkajfenhet.

J\.tt åggfiockarna, antingen en eller begge,

kunna forfloras och att deraf uppkommer en

feros famling, fom fororfakar döden, år ofta

anmärkt. Desfa tillfälligheter kunna likvål

till iitt råtta forhållande med fvårighet beflåm-

mas under patientens lifstid; de fortfara icke

fållan flere år utan alt for betydande plågor

och utan att man har fåkra anledningar att

hoppas fjukdomens botande igenom någon lyck-

ligt anvånd curmethod. Huruvida Paracenthe-

fis kan i någon håndelfe foretagas med fram-

gång har ånnu icke blifvit afgjordt; den år

likvål tillflyrkt vid de omflåndigheter, der . n
tydelig flu&uatxon ger tillkänna en verkelig

vat-
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vattenfamling, ty håndeifer gifvas hvarefi: vål

cn ganfka betydande mångd lerofe våtfkor

mårkas vara for handen, men dereft desfa i

anfeende till fin géleaktiga o. f. v. confiftence

icke mojeligen igenom paracenthefis fkulle kun-

na aftappas.

Följande märkvärdiga håndelfe torde i

flere affeenden kunna gifva någon upplysning

éfver detta åmnet:

Proftinnan H. nåra 40 år gammal, till

temperamentet cholerico-fangviniik, till våxt

och fetma medelmåttig och i fina foretagan-

den häftig och ovanligt verkfam, hade haft

tvenne barnfångar utan ovanlige tillfälligheter

och klagade icke ofver några fjukdoms-an-
floter, utom magfyra. 18020m fommaren åt-

följde hon fin man till Medevi, der hon drack

brunn och befann fig mycket vål. Efter en
håftig förkylning , den hon ådrog fig i Augu-
fli månad, då hon i kuligt och regnaktigt va-

der företog fig att under en refa fjelf inpacka

fina faker i vagnen, fick hon en rheumatilk

vårk med feber, fom flutades med att ofvergå

1 en remittent höftfeber, ifrån h vilken hon fnart

tillfrifknade, gick uppe och började återtaga

hull och krafter. Under tillfrifkningen, då
hon en dag var fysflofatt att ftåda i ett fkaf-

feri, hade hon nödigt att åtkomma en fy It-

burk, hvilken var upfatt på en hvlla, dit hon

på en fiege plågade uppftiga; men fom denna
nu icke var till hands, och hon icke heller
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gaf lig tid att tillkalla någon hjelp, få upklef

hon förft på en flol, och derifrån på en ka-

kelugn, ifrån hvilken hon under en flarkare

utftråckning räckte den burken hon ville ned-

taga. Vid denna rorelfe kånde hon i vånflra

fidan neråt höften och mera djupt inåt ryg-

gen likfom något hade bruflit fonder, men om-
talte icke förr ån mot flutet af fjukdomen hvad
fom föregått, ehuru hon ifrån denna tiden

började att mer och mer kånna fig befvårad

utaf en tilltagande plåga i höften och af ert

©vanlig tyngd i underlifvet.

I hemlighet trodde hon fig vara hafvan-

de, ty menftruationen hade redan ifrån forfla

anfallet af förkylningen varit borta, defsutonx

befvårades hon beflåndigt af åckel och kråk-

ningar och plågades af en flags tryckning på
Uringången, fom gjorde att urinen ofta men
blott droppvis bortgick, och merendels till en

få obetydlig mångd, att på hela dygnet knapt

en jungfru kunde famlas. Emedlertid började

underlifvet att mer och mer tilltaga , fårdeles

ifrån vånflra fidan , hvartill kom att åfven brå»

flen fvalde och gårvo ifrån fig en mjolkaktig

våtflca, aldeles fåfom hos hafvande Qyinnor.

Då nu alla desfa fymptomer få fullkorn-

ligen ljugde ett hafvande tiiifiånd , blefvo blott

palliativ-medel nyttjade och belågen heten an*

fedd for ett verk eligen hafvande tiiifiånd.

Men då underlifvet hade tilltagit till den
volun*ei3

s fom det merendels har i 7:de må-
naden
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nåden af grosfesfen, ock då tillika en okad
mattighet och ovanlig afmagring gåfvo mig
anledning att tvifla om råtta forhållandet , hälft

vid denna tiden ingen rörel fe af fo.fler for-

niårk tes , blef det mig tillfiadt att underfoka

lifmodrens forhållande, hvarvid utröntes att

åtminflone ingen conception, ej heller någon
famling af våtlkor eller mola var tillftådes i

lifmodren, h vilken hade fin naturliga form.

Jag foil nu på den tankan , fårdeles fe-

dan patienten beråttadt den ofvanfore anmärk-
te håndelfen, att det onda var ett organifkt

fel i åggftocken på vånffra fidan, eller till

åfventyrs en conceptio extra utcrina.

Vid denna tiden tillkallades forfl Prof»

och Ridd. af Wafa Orden, Tingfladius och
federmera åfven General-Diredeuren och Rid*
dåren af N. O. v. Schulzenheim, hvilka trod-

de en feros famling for handen. Ingen fluktu-

ation marktes; magen kåndes vid påtryckning
vål vara något fpånd, men likvål mera mjuk
och eftergifvande ån vid vanlige vattenfamlin-

gar. Curen forblef, 10m den förut varit, en-

daft palliativ, ty patientens tillftånd medgaf
Icke att våga något mera afgorande fleg. Ef-
ter 14 dagar, fedan denna coitfultation före-

gått, afled ockfå den fjuka under beflåndig af-

tyning och de ofvan beikrifne plågor»

På g:dje dygnet, fedan den fjuke aflidit,

förrättades obdudion ? hvarvid jag biträddes

at
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af nuvarande Chemiae Adj. Asfesfor Berzelius

och Chirurgias Candidaten Rudolphi, dervid

följande företedde (ig:

Utvändigt befanns hos den döda kroppen,

en betydande afmagring; anfiktet var hopfallit

och foråndradt; extremiteterna voro fom van-

ligt iskalla; men deremot kåndes buken fna-

rare ljum ån kall. Defs utfeende var nåftan

fom hos en i fifta månaden hafvande qvinna;

den var dock mera fpånd och i tvår fpets-

ning något uppftående, fårdeles på den nedra

kanten af föreningen mellan regio umbilicalis

och lumbalis fmiftra. Inga tecken till flu&ua-

tion kunde formårkas.

Dåintegumenterna borttogos
?
hvilket fkjed»

de med ytterfta varfamhet, befanns den of-

vannåmda fpetsformiga upphöjningen utgöras

af en i mörkt ftotande gröngul masfa af ge-

leaktig confiftence och få faft, att den, oak«

tadt integumenternas fullkomliga tillbakavikning

och oaktadt en vifs mårkeligare vårmegrad,

fom deruti ånnu obferverades , likvål blef

qvarliggande i famma ftållning, uti hvilken

den fyntes befiåndigt hafva bibehållit fig ifrån

fin forfla början och tillväxt, lom tydeligen

vifte fig hafva uppkommit från vånflra Ova-
rium, af hvars våggar den varit innefluten,

men hvilka, uttånjade till den ytterfta finhet,

brufto vid integumenternas upptagning. Den
geleaktiga masfan utgjorde omkring 3 kannor
och ofles gjopentals af Cand. Rudolphi i ett

bredvid
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bredvid flående kåril, utan att upplofas ifrån

fin fullkomligt geleaktiga confiflence, Den, ha-

de ingen egentelig forfkåmd lukt. Jag tyckte

mig tydeligen mårka att den ofverensftåmde

med lukten af Liquor Amnii. Vånftra ova-

rium var aldeles forftordt, högra Ovarium ha»

de deremot formerat fig i 2:ne klasformige el-

ler druflike klumpar till en half knytnåfves

fiorlek och utgjordes af Hydatides.

Uterus var aldeles i frilkt tillftånd. Tu-
bae Fallopianas och Fimbrise af naturlig be-

fkafFenhet; Vifcera Abdominis voro till ftorfta

delen i frifkt tillilånd, faftån i ett onaturligt

låge, undanfkjutne af den ofvanbelkrifna mas-

fan, hvilken med fin tryckning åfladkommit

på dem nåflari den famma verkan, fom ett

fofter under hafvande tillfiåndet plågar med-
föra. Mefenterium var mycket tjockt och
defs Glandulas voro ofver alt hårdnade och
(lore fom mindre årter; de få körtlar, fom
CoJon har i fin början, voro ock ganfka flo-

ra. Adpendix Vermiformis Cceci var fchir-

roft; uti Regio lumbalis dextra var en myc-
ket hård knol, fom åfven i lifstiden blifvit

hos denna Frun anmårkt. Den var mera af
Ofteo-Steatomatifk ån fchirros befkaffenhet och
var med fin utvåndiga masfa fafivåxt vid fi-

brerna af Mufculus tränsverlus abdominis, men
med fin inre conglutinerad vid peritoneum,
hvarifrån den, utan hinnans briftning, var lått

att frånikilja.
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Af de vid obdudionen iakttagne omftårW
digheter befinncs, art ehuru denna finkdo ni
i ett visit affeénde liknade en Hydröps facca-

tus Ovarii, var den likvål i anfeendc till be*

fkaffenheten vida derifrån fkiljd.

Sauvages , foni anmärkt en Graviditas

Vcficularis, fami Hrr Souvills^ och des Gran-

ges, fom hvar for fig befkrifvit ett falfkt haf»

vande tiililånd , fororfakadt af en niasfa af

hydatides i li (modren , antekna att de qvin»

nor, foni håraf voro befvårade, hade många
af de vanliga tecken, hvilka åtfölja en gros-

fefse. I nårvarande håndelfe deremot var lif«

modren aldcles i naturlig flållning med fina

adpendices och blott åggOockarna
f
fårdeles den

vandra , angripna och férRorde, och icke de»

flo mindre inftåmde fymptomerna nåflan full-

komligt med dem, fom befvåra hafvande qvin-

nor, hvilket fåledes i Phyfiologifkt och Fa*

thologifkt affecnde torde kunna anfes mark»

värdigt

I chirurgifkt affeende bevifar denna hån-

delfe att Paracenthefis, ehuru den utan fara

for något underliggande Vifcus kunnat anflål-

las, aldrameft fedan man vet att Exflirpatio

Ovarii kan fke utan fara for lifvet, fkulle lik-

vål bliiFvit aldeles onyttig och fruktlös, allden-

fiund den famlade våtfkan icke var fly tände

utan fullkomligt geleaktig.

For

*) Journal cle Medicine 1791,
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För Läkaren gifver denna håndelfe myc-
ken upplysning i Prognofliken och bevifar fm»

ru oförmögen konflen år att leinna en radU
cal cur. I Kongk Vetenfk. Academiens Hand.Iv

Tom. XXX for år 1769 har Profesfor Martin

fen håndelfe af Hydrops övarii men vida oli«

ka med denna;

Paihologijk Ämnårkning.

Grefvinnari — fom, for att hindra visfå

hervöfa krämpor, bjifvit tillffyrkt att någon-

gång nyttja opium , har nu genom beflåndigt

ökad dofis kommit ånda derhån att dageligen

béhoiva 18 till 24 gr., fom tagas i pillerform v

hvarderå piller af 2 gran. Då hon någon

gång antingen äf forfeeride ej haft till hands

en vanlig dofis eller ock velat forfokå ätt

xninfka den utomördénteliga qvanliteten, har?

hon blifvit i hogfla grad illamående. Hon får

då fvindel , mattighet och darrning; hufvrVdei

kan icke mer hållas upprått, hon kånner krål-

ning och domning i alla lemmar och om hora

ej då genaft får fin vanliga dofis opium, fal»

kr hon i cönvulfiva ryckningar. I den län-

kan att kunna fmåningom afvånja henne ifrån;

detta gift, låt jag Förfärdiga piller med crfc

iiiinfkad dofis opium och tillfatts af exträclb

Liquiritiae, for att gifva pillerformen lika ut~

feende, och att fålédes fokä bedraga hennes

medvetenhet; men naturen låt icke bedraga fig;

ki V. Awd, Handt. IV. T Öret-

I
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Grefvinnan fjnknade nyligen i cn häf-

tig Pneumonie af rheumatifk kaflning; ande-

drågten var nåfian undertryckt af ett agnan-

de håll i vånftra fidan, pulfen var fpånd och

liten ,
tungan torr och fkarp, beftåndigt flumnier.

Utan affeende på denna belägenhet fort»

for patienten med fin vanliga dofis opium.

Jag vågade icke afftyrkaden, men anfåg lik-

väl en vanlig behandling i denna fjukdom
af noden. Efter en åderlåtning lindrades

hållet betydcligare; blodet fatte en i hogfla

grad fiark Crufta in flamina toria. Kylande
laxermedel förordnades och fom hållet fort-

for, adpiicerades blod-iglar, hvarjemte en

florre Spanfk Fluga lades ofver fidan , famt

Flores Arnicas gofvos att dricka i form af

Thé»

Som en befvårlig hackhofiä utan någoa
iipphoftning befvårade patienten, och på 7:de

dygnet inflammation ofvergått till Åfthenifk

med fortfarande mattighet, få forordnade jag,

livad fom i dylika håndelfer af Pneumonier
alltid lyckligen utflagir^ nämligen Kermes Mi-
neralis , Opii, Mercurii dulcis grj , Sacchari half

fcrupel pro dofi? ett pulfver hvar 3:dje timma,
jemte ingnidning af Liniment vol. och Un-
gvent. Mercun under det att patienten oaf-

forutit fortfor med fin vanliga dofis opium till

18 gr; om dygnet Den fjuka återflålldes pä
tyde dygnet
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Denna håndelfe, fom torde hafvä få fina

likar i anfeende till patientens af den llorre

dofls opium och flera Potential debilitantes

forfvagade kropps befkafFenhet, har jag velat

anföra i den affigt att bevifa huru mycket Na-
turen förändras af vanan och huru angeläget

det blifver for Låkaren att åfven i de fvåra-

£le håndelfer råtta lig efter den Idiofyncrafi,

fom deraf tillfkapas»

En mårkeligare händelfe af Gulfot.

I allmänhet år val icke gulfoten af de

fjukdomar, fom medföra lifsfara, men den

år oftaft långvarig och icke fållan ganfka hoj-

tande. Defsutom år det Pathologifka af den-

na fjukdoms förhållande ånnii icke utred t.

En håndelfe, fom bidrager till upplysning i

detta fednare fallet, torde fåledes förtjena ett

rum i Kongl. Vetenfk. Acad. Handlingar. Man
har nåflan allmänt antagit att gulfoten (Ic~le-

rus, Morbus Regius) uppkommer genom gal-

lans förhindrade fecreuon, då denna faft, me-
delft de infogande kårlens bitråde, upptages

från gallblåfan och duetus hepatici och ge»

nom lymphatifka fyHem et ofverfores i blodet.

Uti den håndelfe, fom jag hår vill anfö-

ra, blef patienten icke, fom vanligt plågar fke,

forft gul på det hvita af ögonen och på nag-

T 2 iarria*
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lafnaj utan gulnade på eii gång ofver hela

i
kroppen» och det fom ånnu mer fortjenar upp-
mår k fam het, alla fecretionerj voro åfven gul-

fårgade. Jag fager med flit alla fecretioner,

ty vanligen åro excreta i denna fjukdom mera
hvitakdga, famt fiolgången mera hård och
trog, då den t vårtorn hår bibehöll lig los och
var af en mörkgul fårg, hvarjemte en flem-

aktig flytning från fodflodelarna (Fluor Al-

bus), hvilken någon tid befvårat patienten, nu
var i likhet med de ofrige fecretionerna full-

komligen gulfårgad. Patienten tyckte lig ock
fe alla Obje&ef gula, fårdeles visfa dagar, un-

der feber exacerbationerna.

Detta forhållandet bevifar fåledes att galt

faften torde i visfa håndelfer genereras i of*

verflodig mångd, *) och komma mera direct

I våtfkornas omlopp, ån man hittills antagit,

famt fåledes icke behofva den längre omgång*

fom nödvändigt fordras^ då den upptagen i

lympbarilka fyftemet på vanligt vis kringfpri*

des. Det fynes ocklå troligt •*) att fjelfva

huderi uti visfa och ånnu okånda tillfållighe-

ter kan blifva ett flags nederlags organ for

gallan, hvarunder denna, 'faft igenom den otro*

liga häftighet hvarvid den kan ofverforas till

huden, fortfar att der upptagas, under det

att

*) Reil memorab. Clinii»

**) v, Howen och fléfé harva nyligea antagit

denna fats.
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att någon mindre portion likväl kan ned flyta

till Duodenum
Den fjukdoms hån del fe jag till uplysning

håraf nu vill meddela, år följande:

Fröken v. V— omkring 40 år gammal,
af fangvinifkt temperament, mycket hvitlått

och lagom fetlagd, fjuknade i flutet af Augu*
fti månad i en intermittent feber af: det mera
envifa flag, fom vanligen år gångbar på de

oar, hvilka utgöra Svartfjo Lån. Denna fe-

ber blef likvål genom en fkicklig Låkares åt*

gård fnart håfven. Patienten, fom var lätt-

rörd och icke faknade anledningar till fvåra-

re finnes oro, fick en afton i September må- *

nad en lått frofs-fkakning, fom flutades utan

feber och fvettning, men fom dagen derpå

medförde en fullkomlig gulhet ofver hela krop-

pen på fått ofvanfore år anmärkt, Genafl in*

fann fig en elak och faåfk fmak, pulfen var

fnåll och feberaktig och alla eftermiddagar in-

T 3 flålde

*j Flera betydande Låkare hafva fokt upplyft

iefVerns fjukdomar, och der i bl an cl William.
Saunders A Treatife on the Struclure, Oeco-

norny and difeafes of the Hver &c. De fom fkrife

vit om gula febern hafva ock fa mycket feety-»

dande upplysningar. Det år otvifvelaktigt

att icke lefvern i en betydande mon lider vid

de intermi-enia h o f( febrarna. Den blekhet/

piisiighet. fkanb, flackar, refqrmar o. f. m. fo|B

St följ a desfa fjukdomar, tyda alla på lefverns

ijukliga befeaffenhet,
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flålde fig en mera ordentelig feber, hvilken flä-

tades med en fvettning, fom fårgade linnet

gult. Afven oro och våderfpånningar, hackhofla

och en aggning i hypochondrio dextro be[Va-

rade den fjuka. Matluflen var nåflan aldeles

forfvunnen.

Den Läkaren , foni förut varit rådfrå-

gad, hade forordnat lofande medelfalter, rha-

barber tindurer *) extrader och flemaktige

drycker af Taraxacum, honing. och hafre-

foppor.

Efter 6 veckor hade det onda beftåndigt

tilltagit och en mattande diarhé började blif-

va alt for befvårlig.

Då jag tillkallades befann jag den fjuka

med feber, fom exacerberades mot eftermidda-

gen, pulfen var krampaktigt fammandragen,
literi och haflig, huden var torr, fpånd och

fvartgul, och det hvita på ögonen flotte i mörk-
gult, patienten förmådde knappad fvara på
några frågor, hon fmåyrade och klagade i fyn-

nerhet ofver en aggning i högra fidan och

ofver fina beflåndiga fpånningar, fömnloshet

och den mattande diarheen; nåflan alt hvad

fom fortårdes blef upkråkt, men detta var ic-

ke gallblandadt.

Ett häftigt beflut fordrades i denna vå-

deliga håndelfe. Jag anlag fjukdomen härrö-

ra

*) Håraf kan till någon del förklaras att excre*

ta voro lofa och gulfårgade.
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ra af långvarig retning på lefverns fuperficies

med en krampaktig fammandragning i defs

kårl och kring prsecordia, famt af flapphet

med partiel conMrid-ion i huden, och anord-

nade genaft ett ljumt bad fåfom det tjenligafte

att löfa den allmänna krampen. Min medhjel-

pare Cand. Rudolphi qvarlemnades hos pa-

tienten for att låta tillreda badet och att ef-

terfe det härvid tillgick på behörigt fått, famt

1 håndelfe af en påkommen fvimning, fom i

det fvaga tillfiånd den fjuka fig befann, lått

kunde beferas, vara tillhandsmed tjenliga me-
del. Badet var tillredt af hofro och vål ljumt

vatten och den fjuka borde deruti qvarblifva

omkring 10 minuter. Oaktadt den ytterliga

mattighet, hvarofver patienten klagade, uthär-

dade hon lik vål badet, fom befriade henne

från det befvårliga aggandet i fidan, famt ifrån

Jpånningårna och hackhoflan.

Efter en få lycklig utgång af en ordina^

tion emot hvilken man hade ganfka mycket
att invånda, forordnades endaft en fpanfk flu-

ga i högra hypochondrium jemte fpiritus aethe-

reus vitriolatus 2 delar och en del tinclura

Thebaica, hvaraf patienten borde taga 30 drop-

par hvar 3:dje timme, famt alla aftnar nyttja

ett lavemen t af hafrefoppa med oxyniel och
2 drachmer Asfa Foetida,

Efter detta förordnande fof patienten nå-

flan beflåndigt de förfia dygnen, utom då hon
liågon gång väcktes for att emottaga en fo-

T 4 dande



Den fvartgula fårgen förgick fkåligen ha«

fligt; matluft, naturlig lomn qch krafter åter-

jtOmmq och patienten återflåldes utan att nai-

va nyttjat några andra medel.

Omkring en månad efter tillfrifkningeri

ppkråkte hon på en gång mer ån ett qvarter

blodblandadt var och bief dereffer mycket låt-

fad till andedrågten, fom hittills varit något

fung, hvaraf man kan Huta till en hemlig in-

flammation , fom ofvergått till bold.

Denna fjukdoms håndelfe, fom fåkert år

£n af de mera fåilfynta, bevifar efter min of-

vertygelfe att, utom retningen kring praeeor-?

fiia och på gallgångarne, huden var den or-,

gan, fom egenteligaft var lidande och att gall-

gjorings procesfen igenom desfa krampaktiga

Sammandragningar var förändrad ? famt att

- ehuru ett aflhcnifkt tillfiånd i det hela år for

handen
ft

kan likväl ett flbeniikt partiell \\*

iiande upkamnip.

NålrS-
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Sorex canalictilatus , eller en ny Sven/k

art Nhbbmus med r&nnlad [vans

favit några anmärkningar: om
Sorex fodiens,

ti

SVEN ING. LJUNGtt

E-jfter att ofver 30 års tid, få vidt min tid

och omftåndigheter tillåtit, hafva famlat och
underfokt den rika naturens alfter, kunde in*

gen ting vara mig mera angenämt, ån att for-

liden fommar från Herr Proflen Adolf Ny-
mansfon i Lommaryd erhålla detta lilla djura

fom med råttfälla blifvit fångadt i hans kam-
mare; helfl jag, efter noggrann jemforelfe med
befkrifningarne hos Au&orerne, funnit det va-

ra en art Nåbbmus ej allenaft obekant for Syen«?

fka Fauna, utan ock for hela vida verldens,

Jag hoppas derfore, att Kongl. Vetenfkapg
Academien, efter cinflålld profning af fannin-*

gen håraf, täckes uti fina handlingar lämna
ett rum åt följande befkrifning derpå famt ef-

ter naturen tagne ritning; tillika har jag dea
åran att till Kongl. Academiens Natural Cabi-

llett hårjemte éfverlemna fjelfva djuret, ehura
upptorkadt, vål conferveradt.

T 5 Ben-
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Denna Nåbbmus år det minfla ibland al»

la dåggande djur, fom i Sverige ånnu åro

kånde, vågande blott i* fcrupel, och nu tor-

kad endaft 15 gran. Kroppen år 1 1 tum lång,

fnytet ~ tum, och fvanfen ij tum. Fårgeu

ofvanpå år gråbrun och under hvitaktig, men
alla håren åro jerngrå vid hullet och glånfan-

de. Snytet år något krökt inåt, befatt med
många och långa grå morrhår^ fom" vid ro-

ten åro fvartaktige; no (en bar, något klufven,

och med mycket fmå nåsboror. Munnen vid

fnytets rot, underkåken hälften kortare, tri»

angeilik; tånderne hvita , i {petfen gulbruna*

Hufvudet flört, nedbogdt. Öronen Oore, håri-

ge, dolgde i hårfållen. Ögonen vid fnytets

bakre del, ganfka fmå, knappt fynlige. Fotternc

nåftan bare, hvitaktige af finå fkinande tåte hår,

femtåade , med hvita krökta klor, benen å fi-

dorne franfade (ciliatae); fvanfen nåOan fyr-

kantig, inunder ofver allt, genom hårens ut>

ilående Hållning åt båda fidorna, ganfka tyde-

ligen rånnlad , af lika fårg med kroppen,

nentt. gråbrun ofvan och hvitaktig under.

Åter brödfmulor och annat fmoik ; håller fig

uti boningsrummen. Funnen uti Lommaryds
Pråilegård , Norra Vedbo Hårad af Jönköpings

Lån. Den Sibiriflca lilla Nåbbmnfen, Sorex

exilis > år lika med denna till vigten, fåledes

åro desfe båda de fmårfle af alla hittills be-

kanta dåggande djur. Nj befkrifna Nålbnus fkil-

jer hg tyddigen ifrån alla andra fauifiågtade

auer
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arter med fitt långa något böjda fnyte och

lin på undra ridan rånnlade fvans. Defs dif-

ferentia fpecifica i fydemet torde tills vidare

fåledes kunna beflåmmas.

Sorex canaliculatus ,
minutus, fupra cinereus,

fubtus albidus, roftro elongato incurvo, cauda

fub-tetragona, pilis diftichis fubtus fubcana-

liculata.

Hos de tre rätteligen Svenfka arterna gor

fvanfen en tydelig fkillnad. På Allmänna Näbb»

mufen år den trind ; på Vatten Nabbmufen nå-

Han fyrkantig, inunder kolad af hvita hår; på
denna af mig uppgifne Nabbmufen åfven fyr-

kantaktig , men under urholkad, liklom med
en rånna uti hårbeklådningen.

Vid detta tillfålle får jag åran nåmna föl-

jande om Vatten-Nåbbmufen , Sorex fodiens:

Den år funnen hår i orten, en 1796 vid Ska-

reda, i ett dike, deruti vatten fladnat; 3:ne

I802 uti koket å Capeilans bofiållet Öja, och

en 1804 i koket hår å faten et Skårfjo, alt

om fömmaren , hvilka alla kommit mig till-

handa. Vid Oja rinner en å nåra byggnin-

gen och hår åro betåckta flenfatta diken, fom
Håndigt fora vatten, rundt omkring byggnin-
gen till vallens uttorkande, anlagde. Våtten-

Nåbbmufen , likaiom famflågtingarne, lefva i

hufen af brödfmulor och dylika mindre bety-

dande fodåmnen ; men utom hus af Vatten-
Infeéler, famt år icke iåttfkråmd. Vid Herrar

Profesforerne Ödmans (Kongl. Vettenfkaps

Acad.
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Acad. Handl. 1788 p. 312), Thunbergs
(Befkrifning på Svenfka Djur p. &9) och
E.ETZH (Fauna fuecica L p. 29) gifna beikrif^

ningar får tilläggas : att jag vanligaft funnit

djurets hela längd vara 6| tum, kroppens ' J
tum, fvanfens 2| tum, och våga upptorkad
en drak nia och i 6 gran; att åfveh å ett åoåt
djur fynas de glefa längre håren ofver ryg*

gen, att tåerne åro på ildorne artigt brämade
med längre hår, h vilka på framfidorna åro hvU
ta men på bakfidorna fvartaktige, få att fot-*

ternas yttre fida år hvit, och den inre mork.
Svan fen år merendels en tum kortare ån kröp*

pen. Honan har under halfen en rund , un-

der buken en aflång och vid fvanfen trekan*

tig fvart fläck, med h vilken fednare hannen
ock år tecknad? fe Pennant Hift. of Quadr„

p. 480. De 5 par fpenarne fitta mot fvan-

fen nära h varandra. Svanfens lilla alla år

fyld med längre hvita eller {"vårta mot fpet*

fen hvita hår, fom gora den mårkeliga ko-

len ; men att håren deraf åro vände mot bråd*

darna, fe Retz. I. c, fom på Nåbbmufen
med rånnlade fvanfen fy nes tydeligen, finner

jag icke på denna. Aldrig har jag fe dt. öro*

rien hvita elier någon hvit tofs i dem, Skår*

fjå den ? Maj 1806.

På Tabellen foreflålles?

Fig* Djuret i naturlig florlek,

$1 Hufvudet på undre fidan.

Fie. 3.
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pig. 3. Noferis anda.

4. En af Framfotternc.

5. - Bak fot terne.

6\ Svanfen inunder fedd
?
for att vi*

fa defs rånna: alla (2—6) foremålen mer el*

ler mindre förflorade.

Vidafi anmärkningar rörande föregåen*

de Nåbb?höfs~ärter (Sorex canalicu*

lams och jodiens),

af

O. SWARTZ,

V>%i den af Herr Ljxjngh forfi uptåckte och

I benåmde Sorex canaliculätus aldrig fkulle finnas

florre ån den fom nu i K. Academxens Mu-
feum forvaras, få åger den bland de hittills

j kånde utom uti S. Exilis , vid icke fin like 0

Sorex mimitus år likvåi foga ftorre och har lik-

föm S. canaiiculatiis ett långt utdragit fnyte s

men aldeles rakt, då det hos den fednäre år

j!

något inkrokt, h vilket jemte forhållandet af

Ivanfen, fom S. Minutus aldeles faknar, utgör

defs fpecifika åcfkilnad Ibland flågtingarne* Hos
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S. pufilhis , en annan liten art från norra Per*
fien fom Gmelin i fm Relä 3 Del. f. 499
befkrifvit och Tab. 57. f. 1 aftecknat, finnes

dock fvanfen nåftan på lika fått med håren
åt fidorne flående; men djuret år ftörre oeh
fnytet mycket kort och trubbigt.

Vid fpecifike charaderen på S. fodienf

(uti Sy (t. nat.) kallas Cauda fubnuda, åfven i

Buffons hift. nat. g. p. 65. »la queue pres-

que nue;» detta år utan fkål, ty den år ofver-

allt befatt med hår, ehuru de åro korta, ftråf-

va och på h varan dra liggande : de anda igenom
inunder fvanfen, likfom en fm al upftående li-

nea, löpande hvita, fynas en liten mån län-

gre, och utgöra den af Herr Ljungh få kal-

lade kolen. Desfe åro ockfå af Buffon an-

märkte {iun bout a fautre un poil court & Mak*
<

chatre). I Herr v. Schrebers Såugthiere

3 Th. f. 572 fåges fvanfen vara fjållig (Tchup-

pig) och tunnhårig ; men det förra finnes ic-

ke, utan torde anledningen dertill vara häm-
tad från utfeendet af de hos ett torkadt djur

mårkbare lederne i fvanfen, fom likväl åro

med håren betåckte. Morrhår, ehuru desfe

nekas på fiftnåmde flålle, finnas på kinderne

och ofver ögonen ganfka månge , famt fomlige

af halfva hufvudets längd. Öronen åro icke

bara (kahl) utom vid fjelfva öppningen, utan

åro med omnige hår holgde. Fårgen år icke

ofvanpå rödbrun, utan verkeligen vartaktig

och inunder hvitgrå i gulbrunt flotande. Andt-
ligen
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ligen fynes midt ofvanpå fnytet en kullrig

upphogning, ehuru nofen for ofrigt år rått

utåråckt.

Att ockfå fpecifikt rättare åtfkilja Vat-

ten Nåbbmufen, torde den fålunda kunna be-

fiåmmas:

S. Cancfa mediocri fub-tetragona e pilis albis fub-

tus carinata; corpore nigricante fubtus albo-

grifeo; digitis ciliatis.

På Screx tetragonurus Herrm. (Schreb.
Såugthiere 3. fuppl. Tab. 159. B.) finnes åf-

ven fvanfen fyrkantig , men andre känne-

märken åtfkilja denfamma tillråckligen.

Me t h ode for Cubifka Ekvationers

upplösning,

af

BERNHARD BERNDTSON,

IL Eqvationen x %
-f* px% + qx -f

- r =2 0

{A) y hvareft p, q, och r foreflålla bekanta
qvantiteter$ fånes x c= y + a + b

K+ e
$

eller

med
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med fumman af fyra odeterminerade qvantite^
tet y, a, b, och c s hvarigenom uppkommer
Eqvationen

+ Z af + 3%* + + pf2 + 3^ 2
^

.4- 6tf% + 6acy + 3&
2
# + 6bcy + %£

2
y zpay

4~ ö|% + 2pcy -f- ##4 ^ 3 + 3«2
£ + 3&2

£

4- 3ab* + 6fl3ff + jtt** + b* + %b 2
c + %bc*

4- c
3 + pa* + 2päb + 2pac+pb* 4"2^c-f

4" JÄ + 3* + ^ + r = ö

Aldenflund fumman af fyra ödeterminera»

de qvantiteter år anfedd lika med x 9 och 3:ne

af desfe odeterminerades vården altfå få efter

fcehag antagas, utan att värdet af x derigenonl

på något fatt andras, få fupponeras qvantite-

terna a, b och c vara af den befkaffenhet, att

3:ne, af alla de termer uti Eqvationen (B), forii

blott innehålla desfe 3 odeterminerade eller be«

kanta qvantiteter, gjorde fördelningar forfviri-

na , och fåmedelfi formera pärtielle Eqvatio-

iierné

3 ab % -J- 6abc -f* 3 ae
% -\-pb % + åpbc 4 pc* == o (C),

3 a 2
b + 3 a 2 £ + 3 ä

2
^ + 3 fo

2 + 2jp«3 + QPac + öl
4-^= o(jD), och fl

3 + j?a
2 + ia + ^ 3 + £

^

4- r = o

Eqvationen blifver i anledning håraf

reducerad till

f + 3<w
2

-f 4- 3^y
a + py* + 3* 2

y
4- + 6acy 4" 3 + 6% + 3'

2
# +

+ + 2^ + ?y = » (i^? och
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man har altfå fyra Equationer (C), (7)), (É)
och (F), hvarigenom de fyra quantiteterne»

a, b och c
9

lamt, aldenftund x = y -{- å

^1 \y Cf rotterne tiil Equationen (yf) kunna
blifva determinerade.

Equationen (C) divideras med b
1 + ibc + c

%
>

och erhålles 3a + p = o, eller a s — ^

Vidare divideras Equationen (Z>) ined b +
och därigenom får man Equationen 3a* -j- $bé

Då i denna och i Equationen (E) i flåliet

foi å infåttes desf varde — - , få upkomma*
3

efter ikcdd redu&iönj Equatiönenie %bt -\~ g

vl-zzo och £ 3 + é* + 2p
~- — rzzö>

3 27 3

Åf den förra erhålles b ss
P

2 — sq

9c

Detta varde af b fuhfiitiieras Uti Éqiiätiös

tionen b 3 + g 3 + — — — + r == o, hvär-
27 3

efter i
och ledan alla termerna blifvit multipll-

ceräde med c 3
> erhålles c 6 + —

—

Denna Equätiori, fåföni quadratifk féfölve«

rad, Éifvér
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Grufve-konft till vatten -pumpning

för Drägare ,

af .

O. ÅKERRéN.

TP|enna konft inventerades och bygdes till

jLJ en Grufva uti Röfebergs-fåltet och No-

ra Bergslag om höften 1796, den kördes med

4 häftar, och gjorde ganfka god effed; men
Grufvan igenfyldes af Jord-ftalp och ofver-

gafs, tillika med konften, de följande åren.

År 1798 bygdes åter af mig en dylik

konft vid Dylta Svafvel- Grufva, fom alt fe-

dan varit i fullt bruk, och gor onfkadt gagn.

Den drifves med tre par Oxar, och fåtter

i gång 2 It. pumpar, hvilka hvardera gora

7 drag medan Kreaturen vandra en gång om-
kring uti fm bana.

Oxarna arbeta på 15 alnars långa armar,

eller, deras omlops- cirkel år af 30 alnars dia-

meter; de gora vid pafs 1 |del af detta om-
lopp i minuten; få at hvarje pump gemenii-

gen gor 10 drag i hvar minut, han ger ock
omkring 10 kannor vatten i draget, up ifrån 16"

famnars djup, fom grufvan då hade. Hvarje pump
ger fålunda, eller upfordrar från nåmde djup,

IOO kannor vatten i minuten, fom gor, for

bågge pumparne, 12,000 k:nor på en timma.
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Konflen vifas i Plan och Profil, Tab. VIL
a, a, åro 8 jycken högben, eller långa trån,

fom formera fjelfva den yttre uppflållningen;

b, b, handbjelkar, eller forband emellan hög-

benen. C år en flående hjulflock, eller Axel,

fom nederfl hvilar med nål eller tapp på en

fafl dyna D, och ofverft vid en annan dy-

na, håftad vid de nedra handbjelkarne. Med
denna axel omföras 2 fl. hjulringar B, B, af

hvilka den ofre år fafthåftad vid de 4 drag-

armarne, A, A; desfa armar åro forfedda

ined drag-flycken, K, hvarvid Kreaturen an-

fpånnas.

Utaf hjulringarne år den ofre, B, 7 alnar

3 tum i diameter, efter fin yttre kant; den

andra, B, ofverfkjuter honom i florlek 6" tum
rundtomkring, eller, år i diameter 7 alnar 15
tum. Emellan två hjul ringar åro inpasfade,

till lika afflånd fins emellan, 7 fl. Tackjårns-

rullar , r, r, hvilkas axlar med fina nedre tap-

par hvila i pannor, midt på den nedre hjul-

ringens plan, och med fina ofre tappar, vid

den andra hjulringens yttre kant. Desfa 7
rullar rora, under hjulets omlopp, tvånnegut*

ne armar E, E, formade hvardera utaf 2:ne

epicycloider, från en 6 qvarters evolutions-

radie; den ena till convex , den andra con-

cav flitning mot nallarne, och likafå till 6
qvarters reft får hvardera armen.

Hela den indre flållningen år till fin half-

högd nedöåild i Jord- backen, fom profi-

len
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ien utvifar; på 2:ne axlar F, F, åro ofverft

upfåftade armarna E, E, och nederft åio fam-

ma axlar forfedde med dragarmar G, G; hvil-

ka armar åter, häftade vid drag - ftångerna g, g,

medelft de famma drifva fjelfva pumparne i

Grufvan, belägen på något afflånd ifrån kon-

ften.

Drag -stängerna g, g, gå igenom betåckta

grafvar under Kreaturens bana, och anföras,

till fin början, af vink -armen L, L, upfåfiad

på ftolpen H *), h vilande med fina rörliga

tappar på fiällningens gemenfamma underfiag,

och vid ofverflaget d, d; Pumparnes refl år

vid grufvan forokt till 8 qvarter.

Denna konfl: kan koras med 2 par Oxar,
men har anfpans- Mycken for 4 par, och nyt-

tjas, fom fagdt år, hårtill vanligen 3 par, fom
ombytas 2:ne gångor om dagen.

Kon-

*) Så blef den dubla ftangången, på vanliga
fåttet for grufvor , vid tillfälle af min från-

varo, förö bygd och nyttjad; men, tjenligare

till detta dragverk, uphångas dragflångerna un-

^ der hvar fin farflcilda vink -arm, ifrån 2:ne
bredevid hvarannan flållda axel-flolpar om-
kring eller nåra vid H; for at, ledige från

hvarannan, kunna lyfta hvar fin pump i gruf-

van; hvilka pumpar, af fin egen tyngd altid

till - fkiftes åter nedfkjunka for hvarje pump-
lårag.
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Konften gor få god verkan, at 2:ne forr

bygda Pump -konfter for vader, en for up-
dåmdt vårvatten, och en dito for häftar, h vil-

ka tillhörde Grafvan, åro alla nedtagne och
forlagde. Fullftåndig modell år till Kongl.

Vettenfkaps Academieu inlämnad.

Ut-



Utdrag af Kongl Vetenfkaps Acade-
miens - Dagbok.

Fortekning på de Böcker och Naturatier m. m. fom
under detta årets forlopp blifvit Jkankte till

Kongl. Vet. Acad. Samlingar.

B ock e r.

Hr D. J. Larrey Relation Hiftorique 8c Chirurgica-

le de l'expedition de 1'armée d'Orient en Egypte
8c en Syrie- å Paris 1803 g:o.

Herr Baron Hermelin, en charta ofver NyKopings-
Lun, och en i Franlkt band inbunden Fullftundig

Samling af alla de chartor loin Herr Baron lätit

utgifva.

Herr Doussin -Dubreuil följande af honom utgifne

arbeten: Des Glaires, de leurs caufes 8c de leurs

effets 6:me Edition å Paris 1304. — De la Natu-
re 8c des caufes de la Gonorrhée benigne 8c des

fleurs blanches. a Paris 1804.— De l'Epilepfie en general 8cc par des caufes mo-
rales. å Paris igoo — alla in 8:0.

Herr Gerss Om Trades åkerjord och defs formonliga-

j re användande än hitintils. 2:a Tom. 2:a Uplagan.

Herr Bilberg Svenlk Zoologie i:a häftet af Herr C,
QlJENSEL.

Herr Hisinger och Berzelius, Afhandlingar i Fy-
fik, Kemie och Mineralogie I;a Delen, Stock-
holm igo6 g:o.

Herr Svartz, Genera 8c Species Orchidearum Syftema-
tice coordinatarum ab O. Svartz. 8-0 Gotting
igo^- — Synopfis filicum; Auclore Svartz. 8:0
Kilon 1806. — Ejusdemque Flora Indise Occi-
dentalis auöa atque illuftrata Tom. III. 8*o Fr-
iar! g. 1806.

Herr Sparrman. Svenfk Ornithologie med effer na-

turen colorerade tekningar. folio. Stockh. 1806.
Herr Collin i Philadelphia — Herr Mackenzies

Voyages from Montreal on the river of St. Lau-
rence. 8*0 Philadelphia 1802. famt Hr Barnvells
phyfical Inveftigations and deduclions from medi-
cal and Surgical fa&s. g:o Philadelphia Igoä-

Herr



Herr ZAJW i Saclifen Vlfilas Cothifclie' Bibel liberzet*

xung 2:ne Exemplar, hvaraf det ena ar inbundit i

Saffiansband, ock det andra aflémnat i exemplar

>

bada aro tryckte på Velin papper in 4:0.

Herr Retzius Defs Forfok till en Flora Oeconomicä
Sveciae dier Svenfka Växters Nytta och Skada i

Hushållningen i:a delen g*o Lund igö6.

Herr Georg WahLenberG, Traclatio An atom i ca dé
Sedibus Materiaruixt immediataruni in plantis. Se-

t\io i:a, a:a 8c 3:a. Upfali» igo6 4:0.

Herr von MArcher, Franz anton Beytruge zur Eilen*
hutten kunde 4:a häften g;o Kiagenfurth 1505 —*

1 806.

N a t u r a I i e r m. m.
Herr Grolshandlaren HAMBRé i Stocholm 3 fom förärat:

Fem IL urgamla och troligen Svenfka dryckeskåril.

—: Dito Två bågar och fyra pilar, formod eligen
fr?a Pelewoarhe. — Två bågar af järn, med tråd-

.fkaft, Foni det förmodas, gamla Svenfka eller Finfka*
Kerr Lands-Camereraren Ljung 11 1 Én hvit och brun

Skata från -Småland. — Dito Sorex fodiens L. och
minutus, bagge från Småland, (den fednare befkrif*

ven i detta 4: de qnartai ).

Kerr ' Äsfésfor Dr. Blom: En Tjäder (Tetrao Urogal-»

los), hvit på Ryggen och Vingarne»

FÖRTKKNING på de r
é
on>

fom aro införda i detta Qtiartals Handlingar*

I» Hen och anmärkningar om Pluge-Sfajk eller Fluge-

Larver fom inajiia fig i lefvande mannijkors innan*

maten ,
jämte aftekningar fd ökande Svecies deraf $

af And. Sparrman. : - . - 239
Fhvjwlogifka och Pathotogifkå anmärkningar * af Sv.
Hedin. 24g

3. Nabbmufen med rannlad Svans, Sorex canaliculalus
,

nytt Svenpit Djur, famt några anmärkningar om
Vatn- Nabbmufen, Sorex fodiens, af Svek Ing.
Ljungh. - * - - - - \,r -

^. Vidare anmärkningar rörande föregående Nabbmofs-

arter (Sorex canaliculafus och fodiens'), af Olof



f, Methode for Cuhifka Equaftoners upplösning, af

Bernhard Berndtson. ... 269

6, Grufve-konft, till Vaiten-pumpning for Drägare , af

Q. AKBRRCN. - - ' • • * 28S

FIGURER till iSos urs Handlingar.

t Quartalet Tab. I. Horer till Hr Wahlenbergs
Flora Gottlandica, och utgör en
tekning aiArtemifia maritima. Linn.

Tab. II. Innefattar ritning på Inlederna.

Ptyocerus och Ripidius

IL Quartalet» Tab. III. Horer til ScHULTéNs afhandling

om orfaken till Vattnets nigan-

de och fallande i Ofterfjön &c.

och till SjosTéNS afhandling om
Skeppskettlars eller Cabyfors in-

muining.
Tab. . IVHorer till Hr Wahlbnbergs

Gottlands Flora.

III. Quartalet. Tab. V. Innefattar ritning pä Watture-
nings-machinen belkrifven af Hr
J. H. Ta va st och Solflåckarne

oblerverade af Hr Prof. Häll»
ström i Åbo.

XV» Quartalet Tab. VI. Horer till sparrmans afhandling

om Ron och anmärkningar ora

Fluge-Malk eller Fluge- Larver
fom inåftla lig i lefvande mån-
nifkors innanm&ten, jimte aftek-

ningar på okande fpecies deraf

och tekning på Sorex canali*

- eulatus horande til Hr Ljung hs
afhandling om (amma djur.

Tab. VII- — till AKLERaéNS om Grufve*
konft till vatten-pumpning, for

Dragare.

K. f. Aead. Handl IV. fy.
X REGI-



ÄEGISTER till igoö års Handlingar:

REGIS TER
ga, de fornani/la Ämnen, fom förekomma

i i$o6 års Handlingar.

Äftronomie. Solformorkelfe & ii Febr. 1304 obferve-

rad i Abo III — 233. Aftronomifka Obfervationer,
Se Geographie.

Botanik: Utkaft till Gottlands Flora X 57, JI 130.

Cabyfor, fe Skeppskettlar.

Cicad- arter, fe Entomologie.
Entomologier Tvånne nya IräeQ. llagten Ptyocerus och

Ripidius I. i, Svenika cicadarternas upftallning. I —

•

6. 11 — 113. Flugemask, Buge-larfver. IV — 239.
Flugemalk, Fiugelarfver , fe Entomologie,
Flundra: le Iclyologie.

Flora ^ Gottiands: fe Botanik.

Formorkeifes fe Aftronomie.
Geographie : Geographifka belägenheten af åtfkillige Sven*

fka orter, i fynnerhet uti Rikets Södra ock Wåftra
Provincer beflftmd genom Aflronomifka Obfervationer
och Triangelmatningar 1803 — 1804- III — *49«

Infe 61er: fe Éntomologie.
Ichtyologie: Svenika Flunderarternas upftalining I — 44»

III — 203.

Mechanikj Grufvekonft till Vattenpumpning for Draga»
re IV — 2gi.

Medicine, Phyfiologifka och Patholo.gilka anmärkningar
IV — 248.

Pump, fe Mechanik.
Phyfik : fe Strömdrag.
Sorex canaliculatus , fe Zoloogie,

Strömdrag: Forfok at förklara orfaken till Wattnets fti-

gande och fallande, famt därigenom upkommande
Strömdrag i Öfterfjon II —* 77.

Skepps k e tiar, Belkrifning på deras nya formonliga mur-
ningsfått, jamfordt med det hittils brukeliga II — 94.

Triangeimfitning: fe Geographie.

Watturenings machin, Belkrifning på en lådan fom med
fSrmon blifvit nytjad i Strallund 1804- III — 198-

I JSoolo.gie »Belkrifning på Sorex canaliculatus. IV. — 263,267»

Örlogs fartyg 3 fe Skepps ketlar.



FÖR T E K N 2 N G

pä Anporerna till de Ron, fom finnas % 1&06 års

Handlingar*

Quart. Sid.

Bernbtson, Bernhard. Om Cubifka /E-
quationer - - - * - IV. 269.

Fallen, C. F, Forfok till Svenfka Cicad-,

arternas uppftållning och befkrfning I. 6,

w Fortfättnmg och Hut af forenåmde af-

handling IL 113.

Hedin, Sven. Phyliologifka och Patholo-

gifka anmärkningar - IV. 248»

Hällström, Gust. G. Solförmorkeife obfer*

verad i Åbo den u Febr. 1804 - III. 233.

LjuNGH 3 Sven Ingemar. Sarex canalicu-

latus järnte anmärkningar ofver befkrif-

ningen af detta djur af Hr Pr. Svartz IV. 263.

Quensel , C. Forfok att närmare beftåmma
och naturligare upftålla Svenlka arter-

na af Flunderflågtet I. 44.
«• Fortfåttning och Hut af famma ämne III- 203.

Schultcn, N. G. Forfok at förklara orfa-

ken till Vattnets fligande och fallande

famt därigenom upkommande Ström-
drag i OÄer- Sjon - - - ,11. 77.
Geographifka belägenheten af ätfkilli-

ga Sven&a Orter, i fynnerhet uti Ri-
kets Södra och VSftra Provincer, be-
ftamd genom Afhronomifka Obfervatio-
ner och Triangelmatningar åren • 1303
ock 1804 . - - - - III. $49.

SjoSTéN, C. G. Belkrifning 6fver ett nytt
lått at inmura Skeppsketlar, och For.
f6k anftålre med en och famma Skepps-
kettil inmurad den ena gången på det
aya och andra gång,en på det fått tom
allmänt brukas på Örlogs fartygen - IL 94.

Sparrman, A. Ron och anmärkningar om
Fluge-Mafk eller Fluge-Larver fom in-

Sftla fig i lefvande mtnnifkoys innae-

mlkii

,



Qwart. Sid.

irtåten, jämte aftekningar på okande
ipecies deraf ... IV. 239»

Svartz, O. Anmärkning vid Sorex cana«

liculatus - IV. 267.

Tavast, J. H. Befkrifning på en enkel

Vatturenings-Machin fom med formon
blifvit nytjad i Stralfund år 1804 - III. 198*

Thunberg, C. P. Tvånne nya Infed-ilag-

ten Ptyocerus och Ripidius - *• I. I.

Wahlenberg, Gor. Utkaft till Gottlands-

Flora - - « - I- 57-

Fortiåttning och Hut af famma åmne II. 130.

AKERRéN, O. Grufve-konfl: till vatten-pump-

ning for Dragare * IV. £g 1»

R att elfe:

Pag, 94 Stir Ske-pshetlar och Forjok^

las Skeps ketlar> och Ferfik%



Td. VI.
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