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och l§03 har KongL Akademien uti fine Hand-
lingar för år l^o<; redan behagat intaga, och
får jag derföre nu i ödmjukhet endaft öfverlem-

na RefuUaterne af Sammanräkningen för åren

1804 och iSof uti den bifogade Tabellen A.

De Föddes

Summa under hela

Qvinqvennium Mank,
har utgjort 275'35'99—

-

Deras merhet öf-

ver de Döde • 745877 —
Ärliga Medium - 5'f5l4l —
Af detta Medel.

tal voro
Ägta Barn
Oägta

Qvink. Summa*
2635812 — i39^il

67,484 — 1425361
5-25762 _ 1075903

101,802
65I01

Medium af alla Födda tili Medium af

Folkmängden.

I Falu Län fom . « j till 3 f—• Gottlands, Vennesborgs
och ' Skaraborgs - - i — 34„ Jönköpings^ Kriftianftads

Hallands, Karlftads och
Gefle - - - I — 33— Stockholms, Nyköpings,
Vefierås och Hernöfands i — 32
Upfala, Linköpings och
Vexiö - - - - I — 31— Stockholms flad, Kalmar
Län, Göteborgs och Ö-

rebro • * » « I 30
I Malmö
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1 Malmö och Åbo Län - I — 29
Blei^ings och Tavaftehus I — 28
Heinola I — 27

- Umeå och Kuopio I — 2f
Uleåborgs - • . I — 24
Vafa . - • . I — 21

I hela Riket - I — 30
Finland - . • I — 27

Deras Myckenhet i hela Riket uti en gif- r
ven Folkmängd det föregående Qvinqvenniumi
(ifrån 179^ till igoo) till Myckenheten i famma
Folkmängd det fenare^ fom 100 till 92 , hvar*

igenom en förminfkning i tillväxten fynes föra-

te fig^ men fom tillräckligen blifvit ärfatt där-

igenom att dödligheten i famma Folkmängd äf-

ven minfkats, hvilket flraxt fkall anföras»

Ibland 1O3OOO Barnföderlkor årligen

hafva 29 varit mellan i') och 20 år

lö^- _ — 20 — 2f ~
25*8 " — 2f — 30^—
248 — ~~ 30 — 3f
187 ~ — 35- _ 40 — '

94 — 40 — 4f _
18 _ _ 45- — —
I — — öfver fo år,

10 Hufirut ibland 5*7 och en ogift Qvinna
ibland 6^ 5 Enkorna oberäknade, hafva fallit i

Barnfäng. Hvar 41 :a af alla Barnföderikorna

har fått Döfödt Barn, hvar 6i:a Tvillingar,

hvar 3223:6 Trillingar årligen 5 och I4 under

hela Qvinqvefinium Fyrlingar.

A 2 Ibland
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Ibland 17 af de Födde Barnen har ett va-

rit Oägta; föregående Qvinqvennium var ett i«

blan 20^ och före 179^ ett ibland 27.

De Dödes

Antal under hela

Qvinqvennium Mank, Qvink. Summaé
har fligit till 200,722 — 1965328 — SQTjOf

O

Årliga Medium 40^144— 39^266— 795410

I jämförelfe med Medium af de antecknade
Folkmängderne åren igoo och I805 5 befiiines

Dödligheten hafva förhållit fig

I Stockholms Stad fom
— Vafa Län • • .

— Göteborgs « » «

„ Vefterås och Kuopio
— Blekinge -

— Stockholms, Kalmar och
Uleåborgs
Linköpings, Vennersborgs,
Örebro och Heinola

— Jönköpings, Hallands och
-—Skaraborgs - - •

— Upfala och Malmö— Vexiö . • . .

Nyköpings och Umeå «

~ Kriftianftads, Karlftads

och Tavaftehus

— Falu • •

_ Gottlands och Åbo
_ Öefle -

Hernöfands -

I hela Riket •

De

T till 0 c

T i3 T

I

J
0 »TT

37

1 — 38

I ~ 39

I 40
I 41
I — 43
I 44

1 ~ 4f
I 47
I 49
I —
I — $1

I — 40
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De Dödes Antal utiengif-

ven Folkmängd det föregående

Qvinqvennium till antalet i fam-

ma Folkmängd i det fenare har

varit fom ...» lOo till 96.

Deras förhållande till de Födde
I Stockholms Stad iom 100 til 84

Vefterås Lan 100 — III
A— Vennersborgs loo — 116

Göteborgs och Skaraborgs 100 — 117
otocKnoims • • 100 — XI9

m-mrnm Hallands 100 — 123
Kalmar « ,

• 100 -— I2f
T.inkönino*G • » •

JL \J\J —— X-^ {
/^r^arMTt — _ •wrcuiu • " "

Upfala ' m • • 100 129
Blekings och Falu • joo— 133
j\i iitianiiacis • • • 100 -— 134
jvarlltacis • • » 100 —• I3<>

y rvupni^o " - • Tr\r\ , T 0^XULi —- x^\J

— Vexiö och Jönköpings 100 138
Malmö - • • - 100 141

Tori J Al

Kuopio - - • . 100— 146
Gefie - . . . 100— 149
Vafa • • « 100 — 1^*3

Hernöfands » . . 100 — IV8
Tavaftehus - . 100 — 1^9
Uleåborgs - . » 100 — 164
Åbo 100 — 171
Umeå 100—179

i hela Riket • • • 100 — 13 f

Finland . * *

A3 Medium
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Medium af Döde och Lefvande i hvarje ålder

famt deras förhållande tfll hvarandra är intagit

i den bifogade Tabellen B.

Pödsfallen fom hvarje i Tabellerna anteck-

nad Sjukdom åftadkomrait jämte Medium deraf

i hvar månad äro anförde uti Tabellen C.

Af desfa Sjukdommar hafva Febrar, Gickt,

Mäfslins: och Rödfot varit de enda, fom öfver-

fkridit MedfIgräiifen.

Fehrarne borttogo hvardera åren I804
och igof ireniot 1000 i Kuopio Län, om-
kring ^00 i hvardera af Göteborgs, Venners-
borgs och Skaraborgs 5 lika många i Karlftad^

1802, och 18095 jämväl i Öreb4?o, Linköpings,
Tavaftehus och H inoli år I804.

MäJsUngen dödade äfven många årien igoS
och 1^^033 de mäfta förra året i Stockholms
Stad, Linköpings, Vénnersborgs, Göteborgs,
Skaraborgs, Karlftads, Örebro, Vefterås och U-
leåborgs Län^ det fenare i Umeå," Vafa, Åbo,
Tavaftelius och Heinola.

Rödfoten nedlade år 1803 öfver 1000 i

Vefterås Län, famt i Nyköpings, Linköpings,

Kalmär, Vénnersborgs, Skaraborgs, Tavaftehus

och Heinola omkring 300 i hvardera; år

1 80.1. de mäfte i Vénnersborgs Kalmar, Örebio
och Tavaftehus Län,

Giiht och Torrvärk hafva ökat fin ödande
kraft. Medeitakt af de perfoner, fora af dem

årligea
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årligen bortrycktes i hela Riket var gfo ifrån

1775" till 1795'; Qvinq^^ennium derefter 103g,
och lifta Qvitiqvennium 1146. De hålla fig ftar-

kaft i Linköpings, Jönköpings, Kalmar, Malmö,
Skaraborgs och Karlftads Län,

Ibland följande Sjukdommar, fom ofta äro

mycket Folködande, men under hela Miedne
Qvinqvennium icke öfverf&ridit Medelgränfen

,

hafva Blodhoflning ^ Lungfot och Tvinfot förhållit

lig på de fläfte orter i proportion efter Folk-

mängden, utom i Stockholm, där de alltid bort-

taga mellan f och 600 perfoner, förmodli-

gen till det mäfta af för mycken oförfigtighet

eller armod,

\

Frasfen har icke åftadkommit färdeles för-

luft mer än i Vafa Län åren Tgoi och 1803.
Deremot hafva Häll^ ^^y^^g och Bröjl- Feber årli-

gen härjat något fträngare, fynnerligen i Lin-

köpings, Jönköpings, Kalmar, Vennersborgs,
Skaraborgs, Karlftads, Falu och Heinola Län,
men ingenftädes varit öfvermåttan oblida.

Kikhojlan var fvår igoi och borttog i hela

Riket ^482 perfoner; af dem 620 i Kuopio,

423 i Linköpings, öfver 300 i hvardera af^

Uleåborgs och Vafa; öfver 200 i hvardera

af Nyköpings, Vennersborgs, Skaraborgs, Her*
nöfands, Umeå och Tavaftehiis Län; men har

de öfriga åren varit mycket Ikonfam.

Kopporna framforo med någon hårdhet år

1 801 i Stockholms, Nyköpings, Linköpings,
A 4 Kalmar,
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Kalmar, Vennersborgs, Skaraborgs, KarlftaJs,

Örebro, Falu och Hernöfands Län^ än hårdare
år 1803 i Uleåborgs, Vafa ocb Kuopio, hvilka

hvardera förlorade omkring 2000 perfonerj

men hafva likväl de öfriga åren icke härjat

få Iträngt^ varp få fkonfamme åren 1804 och

lSO)9 att Svenlka Tabellverket icke har få li-

ten förluft åt den fidan äntecknad. Men denna
fkonfamhet må fnarare hafva namn af en för-

lorad ftyrka i anfeende till Vaccinationen, fom
år 1804, genom Konungens faderiiga författ-

ning, tog fm början Öfver hela Riket, De vac-

cinerad t s antal fleg det året till 38525 f och
det följande till 425839«

Shg, Stkkfufs och BrädÖd hafva infkränkt

fig innom fitt vanliga Medium af 4800 perfoner
årligen och likfom förut åftadkommit ftörfta för-

luft -n i Stockholms Stad, dernäft i Linköpings,
Stockholms och Göteborgs Län , eller på de Or-
ter, där vällefnaden kan mifstänkas deri hafva
någon del,

Fattenfot, Andtäppa och Gulfot hafva varit

föränderlige och borttagit per Medium flere än
det föregående Qvinqvennium, men i förhållan-

de till Folkmängden ett mindre antak De ut»

öfva merändels ftörfta nederlaget i Abo<| Tava*
ftehus, Heinoia och Kuopio Län,

Af de mindre ödande men ojämt framfa»

Tände Sjukdomniar har Skörhjuggen icke färde-

les gjort ikade mer än ett enda år (i8o2) och

det blott i Hernöfands Län, där 8f perfoner af

denfam-
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denfamma då borttogos. För öfrigt har den in-

genftädes dödat öfver 165 och på några orter

blott en och annan.

HaUfiusfen har haft öfvervigt i Finland, för-

modligen härrörande af vanan att vintertiden

gå med bara hal far och bröft. Venerijka Sjukdom-

men i Nyköpings, Linköpings, Kalmar och Ska-

raborgs Län. Ängelfka Sjukan i YlQmö[viX\ås^ Vafa
och Åbo Län. Skarlahms-Febern i Tavaftehus, Hei-

nola, Kuopio och Linköpin^;s; men i fynnerhet

i Kalmar, där den nedlade 5-46 perfoner år

IS04 och 289 år 1803.

Dragfjukan har under de fifta 30 aren till-

tagit, Itrån I77f till 179^ omkommo deiaf per

Medium fo perfoner årligen. Qvinqvennium der*

efter 88 och fifta Qvinqvennium öfver 100.

Hon viftas merändels i Jönköpings och Vexiö
Län^ men vifte fig äfven 1804 i Nyköpings och

Göteborgs,

Ibland Sjukdommar, hvllka icke epidemice
grasfera och vanligen förhålla fig det ena året

fom det andra, fåfom BarnsbÖrd^ Benbrott^ Bräri'

fär. Blodgångs Colik, Rofen^ Fallandefotj Bräck,

B Iärt/präng och Ma/kar ^ Kräfta, Spetäljka , Sten-,

plåga. Vattenfkrack: Vattenkräfta, Ålderdoms kräm'*

por,^ med flere andre, fom rummet i Tabellerne
icke tillåter, att under annat namn anteckna än
okända Sjukdommar, hafva Hjärtfprång , Tand"

Jprickmng och Majkar ökat fitt härjande, fedan år

J795'. Medeltalet af de perfoner, fom årligen

genom deras åtgjärd omkommo ifråi^ famma år

Af till
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till igoo var I8f9? federmera de följande

5' åren 2184) af hvilka ftörfla myckenheten bort-

gingo i Jönköpings och Vafa Län åren i8q3
och 1804. — I det fenare Länet dö vanligen
mycket Barn^ ehuru orten där annars är gan-

Ika afvelfam. Orfaken Ikall vara att Mödrarne
där fällan gifva fina Barn di.

Ibland olyckshändelfer hafva månge till'

dragit lig^ antingen af oförfigtighet, flumrighet,

förtviflan^ begifvenhet på ftarka drycker, eller

ytterfta grad af älende. Man finner qvafde af

Ammor och Mödrar inemot foo årligen, de
fläfte likfom förut i Linköpings, Jönköpings,
Vexiö, Kriftianftads, Malmö, Hallands, Skara-

borgs och Karlftads Län 3 men knappt en enda

på Gottiand och i Umeå Län. Drunknade om-
kring 1000, de mäfta i Göteborgs och Åbo
Län. Sjeiffpillingar ifrån 5*0 till 106, hvar-

af många förekommit i Stockholms Stad, Upfa^»

la och Malmö Län ^ Döde af ftarka^ drycker
mellan 9 och 41, Ihjälfrusne mellan 60 och 70

3

Ihjälfvuitne omkring g perfoner årligen, de fi-

fte utan tvifvel okände för vår tids märkväf'
di^a Barmhertighet.

Om
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Om KrokUneers HyperboJiJka^ Paraboll^a och

Elli/iifka böjning-iu

Af

NILS JOH. BERGSTEN.

§• I.

Det gifvas åtlkilHga fatt, attbeftämma Böjnings-

Cirkcfln för en gifven punkt i en kroklinia. Et
af dem, fom Maclaurin upgifver i ii:te Ka-
pitlet af defs Afhandiing om Fluxioner , beftår

deri, att räta linien DH (Fig. i) tangerar krok»
linien i den gifna punkten och Ty^ fom rå-

kxT DH i T ocb kroklineen i föres parallelt

med DS, fom med DH gör en gifven vinkel:

på T;j; Utdragen tages TV få ftor, att TV . Ty
är öl ver allt lika ftor med DT*. Punkten V
fkall fåledes finnas i en linea, fom merendels
råkar DS i någon punkt S, då DS blir en chor-

da i Böjnings -Cirkeln för punkten D. Någon
ferlkild egenfkap af denna punkt kan vara or-

fak, att DS antingen blir oändeligen ftor, det

är alymptot till VS, eller ock alldeles förfvin-

ner, få att punkten S inträffar med D, der DS
tangerar linien SV. I förra fallet fäges böjnin-

gen i D vara oändeligen liten ^ i det fenare o-

ändeiigen ftor.

Sedan Böjnings • CiTkeln DNS blifvit fun-

nen, kan af vinkeln mSY^ fom Cirkelns om-
krets
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krets gör med SV, dömas, huru nära Cirkeln
är vid D förenad med lineen D)/. Ty ju min»
dre nämde vinkel är, defto närmare är före-

ningen.

På lika fatt kan afgöras, huru nära tvänne
kroklinier Dj/, BR aro förenade med hvaran-
dra vid D, när de hafva en gemenfam tan.sjent

D Ty om lineen SZ beror af DR på fam»

ma lätt fom SV af Dj/, och lineerna SV, SZ
råka DS i ferlkildta punkter, blir föreningen

' af D)/ och DR dello närmare, ju mindre afHån*

det är imellan famma punkter, och när de in*

träffa med hvarandra, fåfom i S, hafva Dy och
DR vid D famma böjning. Deras förening be-

rör nu vidare af vinkeln ZSV, få att ju min-
dre denna vinkel är, defto närmare är före-

ningen; men när nänide vinkel fÖrfvinner, el-

ler SH blir en gemenfam tangent för SV och
SZ, hafva lineerna Dz/, DR i D famma Va»
riatio Curvatur^. Om lineerna SV, SZ hafva.

Utom den gemenfama tangenten SH, äfven fam-
ma böjning vid S, blir föreningen imellan D^
och DR ännu en grad högre. Och om man
vill fÖreftälla lig en ännu högre grad af före-

ning imellan Df/ och DR, bör man antaga,

att SV och SZ hafva i S famma Variatio Cur-

vaturae. På detta fätt kan man fortfara, att

antaga högre grader af förening imellan SV
och SZ, då fÖrenin.?;en imellan \)y och DR all-

tid blir två grader högre, än den, fom är imel-

lan SV och SZ.

§. 2.
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Afven fom Böjnings -Cirkeln förenar fig

med en kroklinea få nära, att ingen annan Cir-

kel kan tränga fig imellan dem, äfven få kan
cn kroklinea af någon vifs klafs, eller grad,

fluta fig få nära till en gifven kroklinea, att

ingen annan linea af famma klafs, eller grad,

kan dragas imellan dem igenom tangent - punk-
ten. Om fåledes D R föreftäller hvad krok-

linea fom hälft, men Djj/ en Conifc Section^ och

ingen annan Conifk Section kan dragas igenom
D imellan Ly och DR, få följer, att af alla

möjeliga Conifka Sectioner är Dj/ den, fom när- v

maft flutar fig till DR, och fom derigenom gif-

ver tillkänna, huruvida den böjning, fom DR
har i D, är af Hyperbolifk, Parabolifk eller El-

liptiik art. Att på et Geometrilkt fätt beftam*

ma denna Section är här min affigt. Uplösnin-

gen grundar fig på det fom i föregående § är

anfördt om graderna af förening. Jag gifver

nämligen den Conilka Sectionen D«/ få många
grader af förening med DR, att de kunna paS-

fa blott för en enda Conilk Section. Desfa gra-

der blifva t:o en gemenfam tangent DH; 2:0

en gemenfam böjning i D, fom utmärkes genom
Chorden DS i Böjnings -Cirkeln; 3:0 en gemen-
fam tangent SH för lineerna SV och SZ3 4:0
en gemenfam böjning i S för famma lineer, ut-

märkt genom chorden S^ tagen på SD. Desfa
fyra grader äro tillräckeliga, att beftämma en

Conifk Section, och om flera tilläggas, blifver

Problemet fom oftaft omöjeligt. Jag anfer få-

ledes de nämda oaiftäadighcterna, fåfom redan
gifna
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gifna för lineen DR, och företager mig i an-
ledning deraf Uplösningen af följande

Problem.
När DH är gifven till läge , D S till läg'* och

Jlorteky SH till läge, Sh tagen på SD till Jiorkk;
att uprita en Coni/k Section ry, fom tangerar i. H,
och i D har den böjning, fom är gifvm genom D S,

men få bejkaffad, att den lineen i hvilken punkten V
alltid finnes, när Ty är parallel med I S othTVX
Ty öfver allt lika flor med DT^ , ta.gnar SH i S
och der har dm böjning

^ fom S b utmäfker*

§. 3.

Uplösning. Lät förft lineerna $11 ^ D FT rå*

kas i en punkt H, (Fig. 2) och punkterna

h vara på famma lida om S» Tag T Q : Sb ::

DH* : SK*s men få .att punkterna Q, S äro i

lineen på famma lida om D. Uprita Böj-

tiings-Cirkein DNS. Gör DC = CS och Ba a
flQ. Drag HC, Ha. På andra fidan om DS
fätt vinkeln DSN DCH. Drag DN, och
vinkeln NDS fkall vara antingen lika flor^ el-

ler mindre, eller ftörre, an Da H.

i.fla Händelfen. När vinkeln NDS = D«H,
Gör CR c= RH^ och öF = FH. Uprita Para-

bUrna DRS, DFQ, i hvilka HC, Ha äro Dia-

metrar, Drag TY parallel med DS ig-nooi en
punkt T tagen på DH efter behag. Lät TY
råka HC i Ha i G, Parabeln DRS i v och
V, Parabeln DFQ iy och Y. Lät FR utdra*

gen råka DH i d^ och SH i <?•

Af
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Af konflruktionen följer, att DFI tange*

rar båda Parablarna och att SH tangerar Para-

beln DRS. Och efter vinkeln DCH n: DSN
och CDH = DNS, är CHD = NDS = DaH.
Trianglarna DöH, DCH äro fåledes likvinkliga

och l a : DH : : DH : DC, eller dF :Dd::
Dä : JR. Men efter FR tangerar båda Para-

blarna, är TY X Ty : DT^ : : ^^F* : Dd^ och

DT^ : TV X Ty : : D J^ : dK^, hvaraf följer att

TY X Ty :DT\: :0 T^ : TV X Tv, äfven att

TYXTy :TVXTt;::iF^ :iR^ :: TG^ :TP^.
Men TG^ = TY X Ty + GY^ och TP^ =
TV XTi; + PV^. Derföre är TG* : T P^ : :

GY* : PV*, eller TG : TP : : G Y : PV.
Deraf följer att TG + GY : TP -f PV ; :

TG — GY : TP _ PV, eller TY : TV ::

Ty : Tv och att TYXTt; = TV X Ty, Men
TV X Ty : TY XTy : : TVXTv : TYxTt/,
och det är förut bevifadt att TY X Ty : DT*
: : DT^ :TVXTz;^ derföre är TVXTjy : DT^
: : DT* : TYXTz;, fåledes TVXTy == DT%

Och efter punkten V alltid finnes i para*

b<'ln SV, är klart, i anledning af hvad ofvan-

före är anfördt, att Parabeln Dy har i D fam*»

ma böjning fom Cirkeln DNS.

Härvid bör anmärkas, att Di* : dF^ uttryc-

ker det förhållande, fom DS (chorda i Böjnings-

Cirkeln) har till DQ (ordinat i Parabeln.) Ty
Di* :dF^ : : DH* : Dö* : : DC : Da : : DS :DQ.
Hvaraf följer, att Böjnings- Cirkeln för punkten
S i parabeln SV lätteligen bellämmes, om Cir-

kelns chorda får den florlek;, att den förhåller
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% till SD (ordinat i Parabeln) :: Sfi* : #R*.
Men i följe af konftruktionen är

Sb : DQ :: SH^ : DH*
::Se^ : D^f^ ^ och efter

DQ ;.DS : : Dfl : DC
: : DH=^ : DC^
: : T>d^ : dK^ (= ^ R^O,

är : SD :: S^^ : ^R^^ och fåledes hat
parabeln SV i S den upgifna böjningen, fom
utmärkes genom Sb, När det nu lägg s till-

fammans, att DH tangerar parabeln DFQ, att

TV X == DT* 5 att SH tangerar parabeln
SV, att Sb utmärker den böjning, fom SV har
i S, är det tydligt, att parabeln DFQ har alla

de egenfkaper, fom Problemet fordrar.

2:dra Händelfen, När vinkeln NDS är min-
dre än DaH. (Fig. j).

Lät Ha råka DN i Å, Igenom A drag

LX paraliei med DS, och lät LX råka DH i

X. Lät AB parallel med DH råka DS i E.

Gör AB^ == XD X DH. Tag A till medel-
punkt, AB och AD till conjugat-diam^etrar och
uprita Ellipfen DFQ, fom råkar AH i F, DS 1

Q och AX i K. Lät HC råka AX i L. Af-
ilvär afLH ftycket LR, få att LR^ = LC X LH.
Tag L tili medelpunkt och uprita Ellipfen DRS,
fom råkar LX i O, LU parallel med SH i U,
och LM parallel med DH i M. Igenom punk-
ten T, tagen på DH efter behag, drag TV
parallel med DS och lät TV råka Ellipfen DFQ
i y och men Ellipfen DRS i £/ och V.

Af
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Af konflruktionen följer, att DH tan-

gerax båda Ellipferna och at SH langerar

Ellipfen DRS, Och efter LX, LH äro conju.

gat- diametrar äfven fom AX, AH, är LM^ =
Xn X DH = AB^. Vidare är vinkeln DAE
^ ADX==DSN = DCH, ochHDC = AED,
hvarföre trianglarna CDH, AKD äro lik vinkli-

ga och i följe deraf DC X I^E = HD X AE,
eller DC X AX == HD X DX == AB^ =
LM^. Åter efter

LO^ : SC^ (=CD*) :: CLX LH. CLX CH
LH : CH

:: LX : CD
:: LX X CD: CD*, är

LO^ _ LX X CD. På Limma fatt bevifas,

att AK* = AX X Nu är

cD : CD : : AX : LX, fåledes

^jDX AX:CDX AX :: CD X AXrCDXLX,
eller AK^ : AE* : : : LO\

Men TY X TjK : DT* :: AK^ : AB^ ::

aO : CD :: TG : TP och DT^ : TV X Tt^

LM* : LO^ : : AX : LX : : TG : TP, hvaraf

följer att TY X Ty : DT* : : DT* : TV X ^^h
älven att TY XT;/:TV X Ti;::TG*: TP^
Deraf flutas likafom i förfta händelfen att TY :

TV : : : Ty, och att TV X T;/ = DT*.

Af det fom redan är anfördt följer, att det

förhållande, fom DS (Chorda i Böjnings Cirkeln)

härtill DQ (ordinat i Ellipfen) uttryckes genom
AB* : AK*, eller det förhållande, fom qVadiaten

af diametern, fom är parallel med tangenten, har

till qvadraten af Diametern som är parallel med
ordinaten. Ty D S : D Q : : DC : Da : : AB* :

AK*. Och efter DQ : Sb :: DH^ : SH^
K.F.AManäl. IQuart. B LM^
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och uprifa Ellipfen D)/YQ. Taa: äfv^n C till

LO^ : rvM% blir DS : :: LO* : LU*. Här
är LU den half-diametern, fom är parallel med
tangenten SH, och LO den halfdiametern, fom
är parallel med ordinaten SD: fåledes har El-

lipfen DR S i S den böjning, fom utraärkps e^e*

nom Sh. Af allt detta följer, att Ellipfen DFQ
upfyller alla villkoren i Problemet*

S:dje Handelfen. När vinkeln NDS > DflfH

(Fig. 4) Punkterna A, X, E, B beftämmas all-

deles lika fom i 2:dra Händelfen. A tages till

medelpunkt, AB och AD till Conjugat-Diame-
trar och Hyperbeln DFQ upritas, fom råkar

AH i F, DS i Q, och har AK till fecund-

halfdiameter mot AF. Lät CH råka AX i L.

På LC tag LR få att LR* = LC X LH. Tag
L till medelpunkt och uprita Hyperbeln DRS^
fom har LO till fecund - halfdiameter mot LR,
LU till half-diameter parallel med SH, och LM
till half-diameter parallel med DX.

Det bevifas med famma ord, fom i andra

Händelfen^ att Hyperbeln DFQ upfyller alla

villkoren i Problemet.

4-

Lät lineerna SH och DH råkas, fåfom för-

ut, men punkterna D och h vara på hvar lin fi-

da om S3 eller ock lät SZ> vara oändeiigen Hor*

Häraf^upkomma tvänne nya händeifer.

4ide Händelfen. När D och h aro på hvar-

fin fida om S. (Fig* f.)

På
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På SD utdragen tag DQ f S3 : : DH^ :

SH^5 få att punkterna Q och S aro på hvar fin

fida om Uprita Böjnings Cirketn DNS. Gör
DC = CS och Da aQ/ Drag HCj Ha. Sätt

fåfom förut vinkeln DSN = DCH och lät ND
råka aU i A. Punkterna X, B beftammas
fåfom i 2:dra Händelfen. Tag A till medel-

punkt^ AD och AB till conjUgat-diametrar, och
uprita Hyperbeln Dz/YQ, fom råkar AX i K.
Lät HC råka AX i L. På LH tag LR få att

LR* = LC X LH, och på AH tag AF få att

AF* = Aö X AH. Tag L till medelpunkt,
LR till fecund-halfdiameter, och uprita Hyper-
beln Dt;VS, fom råkar KL i O, och i hvilken

LM är halfdiameter parallel med DH och LU
halfdiameter parallel med SH. Om igenom
punkten T, tagen på DH^ lineen Y V dragés få"

fom förut parallel med DS och råkar den etia

Hyperbeln i Y,^ och den andra i V, n;, bevi-

fas på famma fått fom i 2:dra Händelfen ^ att

TY X Ti/ : TV X Tv : : TG^ : TF^ Der-

af följer att TG^ : TP^ : : TG* + TY X T)^

: TP* + TV X Tv : : GY^ : PVS laledes

TG:TP::GY:PV och TG 4- GY : TP
+ PV GY — TG : PV _ TP, eller TY
z TV : : Ty : Tp^ hvaraf kan flutas likafom i

Irfta Händelfen, att TV X Ty ^DT^^ och
att Hyperbeln Dy har i D famma böjnings fom
drkeln DNS. For Öfrigt bevifas, fåfom i an-

dra Händelfen, att SV har i S den böjning

|

fom SÄ utmärker. Hyperbeln Dy är fåledeS den
fokta Conifka Sectionen*

B 2 Sdi Hän-
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S:te HärJelfen. När Sh 'it oändeligt ftor^

(Fig. 6) Drag Ua parallei med DS. Få HD
utdragen tag DB = DH. På andra fidan om
HB5 i anfeende till S, fätt vinkeln U^a —
DSH. Tag^B^ öH till Afymptoter och upri-

ta Hypcrbeln Dy, Igenom D drag DP paral»

lel med Ba, Igenom en punkt T 5 tagen på
DH efter behag, drag L V parallei med DS och
TG parallei med SH. Lät LV råka Bae i L,
DP i Z, Hyperbeln i y och SH i V. Lät TG^
råka DS i G. Drag ZH och Dy.

Efter PZ : ZD : : LZ (= PH) : zy^ är

ZH parallei med Dy och ZT : Ty :: HT :

DT : : GS : DGs fåledes DG X ZT ^ GS
X Ty = TV X Tjf. Men ZT : DT : : Ua
HB :: DH. DS: :DT:DG,hvarföreDT*==DG
X ZT = TV X Ty. Och deraf följer att Hyi
perbeln J)y har de egenfkaper, fom Problemet

iordrar»

Nu återftå de händelfer, fom kunna inträf»

faj när SH och DH äro parallcla. Desfe äio:

6:te Händelfen. När punkterne h äro

på famma lida om S. (Fig. 7).

På DS tag DQ =2 SÄ, få att punkterna S,

Q äro på famma fida om D. Gör DC =^ CS
och Dfl = flQ. Drag CM, aB parallela med
DH. Gör CM*=flB^=:DCXDÄ. Tag a till me*
delpunkt, öB och öD till Conjugat -Diametrar,

och uprita Ellipfen DyYQ, Tag äfven C till

medel-
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medelpunkt, CM och CD till Conjugat-Dia-

metrar och uprita Ellipfen Dz/VS, bvilken få-

ledes tangeras af SH. Igenom någon punkt T,
tagen på DH drag TY parallel med DQ, och
lät TY råka den ena Ellipfen i Y, z/^ den an-

dra i i;^ V, MC i P och Ba i G.

Efter CM^ = aB* = DC X Da DC
X oQ^ är DC^ : CM» : : aB* : oQ^, fåledes

Tf; X TV : DT* : : D T* : Tt/ X TY, Vi-

dare är TP : TG :: DC : T>a :: DC* : CM*
: : flB* : aQ*, hvaraf följer, attTP* : TG* ::

DC* : äQ* : : Tr; X TV : Ty X TY. Här.

af bevifas, likafom i i:fta Händelfen, att TV
X Ty = DT* Och efter Sh : SD :: DQ :

SD :: Dfl : DC :: CM* : DC*, har Ellipfen

SV i S den böjning, fom är gifven genom Sb,

(Se 2:dra Händelfen). Ellipfen Dy är fåledes

den fökta Coniika Sectionen.

'^:de Händelfen. När punkterna D och J ä-

ro på hvar fin fida om S. (Fig. 8).

På SD utdragen tag DQ == Sä, få att Q
och S äro på hvar fin fida om D. Gör DC CS
och Da = äQ. Drag CM, aB parallela med
DH. Gör MC* = aB* = DC X D^. Tag
a till medelpunkt, fl B och aD till Conjugat-
Diametrar och uprita Hyperbeln Dz/YQ^ Tag
C till medelpunkt, CM och CD till Conjugat-
Diametrar och uprita Hyperbeln DyVS^ hvii-

ken nödvändigt tangeras af SH.

Då affeende hafves på hvad fom redan är

anfördt i 2:dra och 4:de Händelferna, bevifas

B 3 . här
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här på famjna fätt fom i 6:te Händelfen, att Hy*
peibein J)y är den begärda Conifka Sectionen.

8:åe Händetfen, När är oätideligt ftor,

(Fia;, g) Uprita Parabeln Djy fom tangerar

DH ? har Diametrarne parallela med DS, och
parametern för diametern genom D lika ftor

med DS. Om TV parallel med DS råkar DH
i Tj parabeln i och SH i V, är klart att

TV X Ty ~ DTS och att parabeln D^ up^

fyller villkoren i Problemet,

% 6,

Då ofvananförde g Händelfer läggas till

grund, är lätt att döma, af hvad art böjningen
är, fom DR har i D (Fig. 1)5 när den jemföres

med Conifka Sectioners böjningar. Ty om DH,
SH äro parallela, eller DHs= 00 ==SH, är

böjningen Hyperbolifk, när D och b äro på
byar lin lida om S, eller när SZ ligger ofvanom
tangenten SH 3 Elliptifk, när SZ ligger nedanom
tangenten. Eller, att jag må nyttja de analy-
tilka uttrycken, böjningen är H5fperbolilk , om
Sb är jakad (7:de Händelfen), ty här anfes DS
för jakad: Den är Elliptifk, om Sb är nekad
(6:te Händelfen): Parabolilk, om Sä == 00 (grde

Händelfen,) När SH och DH råkas, är böj-

ningen Hyperbolifk, om S^ === 00 (^^rte Händel-

fen) 3 äfyen om S6 är jakad (4:de Händelfen):

men när S6 är nekad, beror det af defs ftor-

lek 3 att anfe böjningen antingen för Hyperbo-
lifk, eller Parabolilk, eller Elliptifk. I Figg,

2, 3, 4» är DCt- Si : : DH* : SH* (§. 3)^
fåledes
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fåledes DQ^X DS : Sb X DSrr ^DH» :4SH*.
För Par:ib ill är (Fig. 2) öD X DC =3 ^DQ^ X
^DS= DHS eller DQ^X DS =4DH% fåledes

X DS =4SH*. För Ellipfen (Fig. 3) är

flD X DC < DH% altfå SZ; X DS <
och för Hyperbeln (Fig. 4) är S^ X DS >,
4SH*. Deraf följer, att när Sh är nekad (Fig.

l), är böjningen Hyperbolifk, om Sh X DS >
4SH* (3:dje Händeifen); Parabolife om Sh X
DS = 4SH* (T:fta Hände]fen)3 Elliptiik, om
S^ X DS < 4SH^ (2:dra Händelfen). Böjnin-

gen af DR i D kan vara af den belkaffenhet,

att antingen DS = 00, eljer DS == o, ellei:

DH == 0, eller Sb == o. I desfa Händelfer kan
ingen Conifk Section Dy fluta fig få nära intill

DR, att icke en ?nnan Conifk Section kan dra-

gas imellan dem igenom D, och böjningen kan
fåledes icke föras till någon af de tre arter

,

foni här omtalas.

% 7-

Lät nu Dy ( Fig. i ) föreftälla hvad krok*
linea fom hälft, och y^ z efter vanligheten
betyda abfcisfan, ordinaten och bogen. Sätt

DT z=i v. Ty t, TV =:= Sy få är st = v^.

Om dT loreftälies genom DT, eller blir Ty
^t:==^ iddy+ id^ y+ ^^d^y+ ri^d'y+ &c.
Och när Ordinatens tluxioner uttryckas genom
digniteter af dx^ fom anfes för beftändig , up-
kommer fluteligen, få vida förhållandet imellan
dx och dz är gifvet genom kroklineens Eqva-
tion, en feries af detta utfeende: / — Av^ -f»
Bvr-\^ Cv^ + Du^ + &c. der A, C, D ä-

B 4 ro
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(2ABC — A^D— Bny^ , o ,
. och när v — o.

A^ i

I jfi??/

är j= ~-=:DS. Vidare blir Subtangenten —- =^
A ° ds

A — Bf;+ &c.
.

j och nar y s= ar Sub-
2CB* _ AOt;—- 13 —

—

tangenten = D H — —
- Om Cofinus till

A
A
B

vinkeln SDH föreflälles genom är SH*

DS* 4- DH^ — 2«SD X DH = ,

B* 4- A* — 2«A*B
A^B^

'

fätt S A = M. Derigenom blir : : : DH*
: SH» :: A^ : B^ + A* _ 2wA^B. Nu är

TA ==— —, fåledes AV=
A*' A

+ &c. = -—;—• — + öcc. och an-
* B* A^ — 2wA^B *

B^ + A^ — 2wA*B ^ .

tehgen sh = Derigenom

o, v B* + A^-~2«A^B
bhr S5 X DS = och (när

Si
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Si är nekad) Sh X DS : 4SH* : : B* : 4AC
^ 4 B». När im A alltid anfes fåfom jakad,

flyta af hvad redan är anförde följande Reglor:

1. När C är nekad^ är höjningen Htjperho-

UJk; ty Sb är jakad.

2. När B==C = Oj är höjningen Parabo^

tijk', ty SZ> = DH = 00,

3. När C är jakad, och AC = B*, ö>

A
ningen HyperboUJk; iy Sh— qo , men DH == — ~»

4. iVöV C är jakad ^ och B* > AC^ är höj-

ningen Hyperbolijk; ty Sh är jakad^

5-. iVöV C är jakad och AC > B*, men
5 B* > 4AC, är höjningen Hyperholijk: ty Sh är

nekad och X DS > 4SH^

6. När C öV jakad^ o^Ä ^^B* = 4AC, är

höjningen ParahoUJk^

7. i\rär G är jakad och ^B* < 4AC^ äit

höjningen ElUptiJl.

§•8.

Det torde icke anfes för öfverflödigt, att

använda desfa Reglor på et och annat Exempel.

i:Jla Exemplet, I Logarithmican är dy =3»

ydx ydx *—— , när a betyder fubtangenten: »^y ^
^% ^
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ydx^
,

ydx^ dx
d^y:=:~ ^d^^y^- , &Ce och ~

o' u* a

dz v
fåledes (Fig. I) Ty

f^* _L. _L.5K=: t ^ss —f-* " —
'— >-+-*

— 1- &c. Här är A —
r3 \ a '

B = ^ C = T—» AC =

, ^ T. Efter C

är öfver allt jakad och > AC, har Loga-
rithmican i alla punkter Hyperbolilka böjnim
gar» (4:de Regeln).

2.'dra Exemplet, I Cycloiden är dy

dy\^ y—7-——5 tiär a betyder diametern i Cirkeln*

hvaraf Cycloiden upkommer. Vidare är ddy =
adx^ ^ adx^ V Vyd^y-^ ,3 d^y =

2 ia^yy
ffc?Ar* (a 4~ 6y) dx dz v r-, ^
, L_— ——: ~ faledes

2ia^y)l \/{a— y) \a \Ja

4(a— y) 6(^— j/)*Va
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+ &c. Har ar A =

AC^-^^-i-, B^ = —^ .AC

: B* : : 3fl + .* i6z/, 4AC : ^B* : : 30 +
I8«/ * 2oy. För hvarje punkt i Cycloiden^ Ba^

fens ändar undantagna, är a> y, fåledes C ja-

kad och 4AC > fB*, hvilket gifver tillkänna,

^tt böjningen är öfver allt Elliptifk (yrde Re-

geln), Här är DS (Fig, i) = ^ ~ 4(^— y)^

Vid Bafens ändar är ^ ~ a, fåledes DS = o.

Häraf följer dock icke ftrax, att böjningen i

desfa punkter är oändeligt flor. Ty DS, fom
är Chord i Böjnings -Cirkeln, bör alltid förfvin-

na, när Ordinaten tangerar kroklineen, hvilket

här inträffar. För fådana punkter är nödigt att

föka den Chorden, fom är parallel med abfcis-

fan. I närvarande fall är rf a; r: ^ "zJl och
Vy

2y^ ia—yy 2/ (a

_

yf

hvaraf nämde Chord fås =2 4X X (a — y)*, Det«
ta värde, fom förfvinner få väl vid Cycioidens
topp, der y :=o, fom vid Bafens ändar, der y
= a, gifver ingen pplysning om böjningen vid
toppen 5 efter abfcisfan der är tangent^ men ut-

märker.
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märker, att böjningen vid B.ifen är oändeligt
ftor , och derföre icke kan jämföras med Coni-
Ika Sectioners böjningar.

S:dje Exemplet, I Catenaria är 2ay -j-^ y'^

zdx ^ - {a dx^
tzz^^dy:=:' 5 ddy—z ff^z/ =

^ a ö

%dx'^ (fl+ i/^iflf^* äx dz

c' a fl+jy

2 (a ^ 6ia + yy
~

. I
Här är A — Bns

^ C= _—L~ 5 AC =3

3 + ••42^% 4AC : fB^ : 13 {a+yY
: f : : 3 (a -f )/)^ : ^(4+ 2/^ _ c^). Ef»-

ter y är öfver allt jakad, är äfven C jakad«

Vid toppen är ^ =0, och z zz fåledes B c= o

och böjningen Elliptiik (yrde Regeln). Så län-

ge ^ < — I 4- Vi) är fB'^ < 4A Coch böj-

ningen Elliptilk. Närz/ -aC— I-f V^I^ = tVöV^?>
är ^B* 4x\C och böjningen Parabolifk (6:te

Regeln). Och när y öfverftiger detta värde, blir

böjningen öfver allt Hyperboiifk (3.'dje 4:de5

S:tt Regi.)

9-
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§. 9-

I de anförda Exemplen kan den Conilka
Sectionen konftrueras för hvad punkt fom hälft

i kroklineen efter den anvisning, fom är gif-

ven i § 7, fedan A, B och C fått beftämda vär*

den. Men när denna konftruktion icke efterlrl*

gas, utan affigten är, att endaft känna böjnin*

gens art, behöfvas icke dcsfa värden, utan det

är nog, att vara upmärkfam på det förhållande,

fom Ordinatens Fluxioner hafva inbördes.

Lät dz eller v uttryckas genom Fdx^ få att

v ddy
,

d^y
,

d^^y
. ^— = I. Efter t =: i + ^ ^^ ^ Scc.

idx 2 6 24

(§. 7), är äfven t =: Vi + -7™- +
d^yv^—— + &c. Om denna feries iämföres

ddy
med formeln i § 7^ fås A = —

—

ttj B :=

tt^dx^^ 2^F^dx^' 48F^^jt^
^

^löF^;^^^^' ^ 1
-—^"^

4AC : ^B^ : : '^ddy X d^y : S^^^y)^- Häraf

följer, i anledning af de Reglor^ fom redan
blifvit upftällda, att

1:0. När ddy ock d*y hafva Jlridiga tecken^

är höjningen fJyperhoUJh:
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210. När ddy och d^y hafva famma techny

är böjningen HyperboUJk^ ParaboUJk^ eller Elliptijhy

allt efter fom ^(d^y)'' är Jlörre^ Uka Jlor^ elkr min"

dre^ än ^ddy X d^^y*

g:o. När ordmaten faär hroklineen^ och antin*

gen ddy= o, eller ddy =: oo , eller d^ y z2 oo , eU

ler d^y =00, kan höjningen icke jämföras med Co*

nijla Sectioners böjningar» (J^^f* 6 och 7

4.'de Exemplet. Eqvationen 2'7ay^ =5(3a«-j«x)^ X
(fl — x) föreftäller en linea i 3:dje graden af det
llägtet, fom Newton kallat Parabolae Diver-
gentes. Den llräcker fig oändeligt långt åt, de
nekade abfcisfernas led, men åt de jakades ej

längre, än till ;v= fl, fom är den ftörfta abfcis-

fan. Der har lineen fin topp och tangenten är

parallel med Ordinaterna. I alla ^andra punk-
ter fkäres lineen af Oxdinaten. Om dx fättes

2 a —I— X
^l^'åt dy .

-—"7 5
å'^y ^

4.a —X
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1

(joa — X*
, ,

192a X — •^)' - ^ /

5 (10 a — xy : g (4a — ^) . Ci6^? — x) : :

fOOfl*— IOOö;^ 4- i^x^ : 5'76ö*— ISoöa: -}-. qa:*.

Här hafva d^y och £?^>' öfver allt famma tec-

ken, efter X icke kan vara ftörre än a. Till

l-lyperbolifk böjning fordras att foofl* loo ax
^ är ftörre än ^76^^ — Igo ax gx^, el-

ler att 76^* — 8ofl^ + 4a:*(=4. 19a _ AT »

o

—

.x) har et nekadt värde, det är, att a: är

ftörre an hvilket är omöjeligt. Böjningen är

Paraboliik när (iga — x) X {a — x)zzoy detta

inträffar väl i toppen, der ^ = a, men deraf
kan iijgen ting flutas, efter tangenten är paral-

lel med ordinaterna. Och efter (19a. x) X
(fl

—

x) för alla andra punkter har et jakadt
värde, få följer, att böjningen är öfver allt

EUipiiik. För att känna belkaffenhcten af böj-

ningen 1 toppen, är nödigt att jämföra abfcis-

fans fluxioner, när dy :==s i. Qch efter dx =ss

aV^a X V{a ^x)
2 a x

6a (4.0 — X) 2

är ddx s^cs

(ty xtz=sa)'^ d^xzs
{2a'^xj^ sa

2\as/ sa (7a — ät) V(a — x)_ . . d*x :=s
(2fl + ^)^

_ 72Q^(88^^ ^yj a x-^-^x^) _ ^ 16

{2a xy 270'

ledes hafva ddx och d^x famma tecken och



32 1809? MarL

*;(id^ x)'^ < ^däx X ^9 hvilket gifver till*

känna, att äfven böjningen i toppen ärEiliptiik.

Ste Exemplet, Eqvationen ^ = at» föreftäller

en Parabolifk linea, när n är jakadt^ en Hy-
perboliflc linea, när n är nekadt. För de Hy-
perbolilka lineerna är ^{d^^yj^ : ^ddy X d^^y ::

f .(w+2) : ^ . (w+ 3) •
• • 3^+9»

hvaraf fes, att f(fi^^T)^ altid är fiörre än ^ädy
. d^y och böjningen Hyperbolilk. För de Pa-

rabolifka lineerna är
<f
(^^^)^ : ^ddy , d*y : : <; .

(n— 2) : 3 X («— 3)- I dtsfa är böjningen El-

liptifk, när n är mindre än 2 , men ftörre än

|. Ty I < 2w, eller lo — 9 < _ 3 fi, eller

10 — < 9 -o- eller ^ (2 ~- «) < 3 .

(3_«)5 fåledes '){d^yY <y'^ddd'^ij. När
n är ftörre än 2, är böjningen Hyperbolilk. Ty
om « < 3^ hafva ddy och i* llridiga tecken;
om w =3 förfvinner d^y men icke '^^j/; om n
> 3, är n — 2 > n — 3 , fåledes 5- . 2)

> ^ in — 3)* När n < är böjningen åter

Hyperboliik: ty i > 2^5 eller 10 — 9 > ^-ts

— 3.W, eller 10 — > 9—. 3», eller f X
(2 _ > 3 X (3 ~ n), fåledes s X (ä^y)^ >\
^ddy X d^^y. Om desfa oräkneliga Paraboliika

lineer är altfå att märka,

1:0. Att böjningen är Hyperlolijh ifrån n >]
o till 13 <

2:0. Att höjningen är ParahoUJk för « = |*

3:0. Att böjningen ar Elliptifh ifrån « > |
titt « < I.

' 4to. Att
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4:0. Att böjningen äf ElUptiJl ifrån n > i

Ull « < 2.

f :0é Att höjningen ar ParahoUjh för n ^ 2^

6:0. Att böjningen ar HyperböUjl ifrån n >
2 tiil fi < 00,

Slitteligen må iiågra ord anföras om den
Cirkelrunda böjningen j hvilken hörer linder den
Elliptifka och beftår deri, atc ingeii Conifk Se-

ktion kan tränga fig imeilan Böjnings - Cirkeln
och Kröklineen. Till denna böjning fordras

(Fig. 3 odh 7) 1:0 att vinklarna SDH^ DSH ä-

fö lika ftöraj 2:0 att punkten b inträffar med
eller att Sb=^—DS, Det är tydligt af

konftriiktionen, att, i en fådan händelft-, in-

träffar med Eliipfen Dz/YQ med Ellipfen

t)vVS och båda EUipferna med Böjnings - Cir-

keln DNS.

I yrde § är Eqvationen f >™ Ar;* + Bu^

^ Cv^ -|~ bv^ 4- ett. upgifven och DS,
DH^ SH derefter beftämda. Der var DH »

B A^
'

dy

T- eiief =: cofiniis til! Vinkeld SDH. Om fåledes
dt

Vinklarna DSH^ SDH aro lika flora, blif SH*==^
DH% ellef B* + - 2 ^ A^ B = A*, hvaraf följer,

K.KA.Bandl J Qj/ari. C att



34 lS09) 2fan, Febr. Mart.

att B =j 2 w och =—~—
A (B^ _ AC)

A' A*

b* — AC 4^* A^ -~ C

ka SZ> = — DS = — blir C = (4w^ + i)
A '

A 5. Böjningen är fåledes Cirkelrund när t

Åv^ +2W A* 2/3 (4^^ + I) A^
&c. eller ock när Ordinaten är vinkelrät

mot tangei^ten och t ^ Kv^ ^-^ -[-Dy*
-j- &c. rå detta lägges till grund, är lätt att

i allmänhet afgöra, hvilka Aigebrailka lineer

kurna ha*va cirkel'^unda böjningar. Lät abfcis-

fan tangera kroklineen och vara vinkelrät mot
ordinattn, bvilken niå uttryckas genom ferien

yz==ax^ bx^ cx"^ "-}- ix' -}~ ^^^j"

ningen fkall vara cirkelrund, få ofta fom b ti^ o

och rs=ö5, allenaft att icke a == o. Således är

en linca af 3:dje graden cirkelrundt böjd i tan-

gent- punkten 5 om defs Fqvation kan få denna
form y ^ ay^ -j- dy^

^ bxy exy^ := o der termen cx^ icke

cx^ -j- {ac— t*) x^ y

-j- hcx"^

får fattas. Exempel härpå är lineen iKx* ^
(y_A)»y, eller — + -I^ ==o, i

hvilken b = e= o^ och « j= Eqvationen pas-

far fåledt s till den alltpänna formen och utmär-

ker cn Cirkelrund böjning i toppen der )i= o^

och



i809> -R^^^- 35

och xssso. För högre grader fordras til denna
böjning, att

4" — flf^ ^*

Orfaken är, att när Eqvationerne höra un-
der desfa Former, blir alltid vid tangent- iiink-

ten z( = cx^ — . f ' a;^ Ax^ Bx^ + &c.

och coefficienterna till x^ och x'^ få det förhål-

lande ^ hvaraf den cirkelrunda böjningen är en
nödvändig följd.
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Anns artificialis öch prolapfus intejlm ilei gemm
annulus abdominalis^

1? röken A. 72 år, hade uti 20 år varit befvä*

rad af ett nafvelbråck, fom upkommit efter en
lyftning. Bråcket hade näftan dageligen utfal-

lit, emedan hon icke nyttjat bråckband, dock
hade det alltid med mer och mindre fvårighet

lyckats henne at fjelf reponera detfamma, utom
på en liten del, hvarefl: bråcket förmodeligen

var faftväxt vid nafvelringen. Den 16 Sept.

1807 blef jag kallad til henne^ bråcket hade
då varit utfallit i 6 dygn, och hon plågades a£

de fvårafte incarcerations fymptomer^ bråcket var

ganlka ömt, häftigt verkande och fpändt och
åtföljt af en rodnad näftan öfver alt, fom vifa-

de en ftark inflammation äfven uti integumen»
terna. Repofitionen förföktes, jemte vanliga

medel, fålom kalla omllag och aether vitrioli

droppvis på bråcket, varma omllag af olja och
ätticka kring bråcket på underlilvet, falter, ol-

ja och opium invärtes, famt lavemens med o-

pium, men alt utan verkan» Operation ville

hon icke tillåta emedan föreflällningen om hen-

nes fnart föreftående död var henne en lindran-

de tröft, fom gjorde att hon med ovanligt tåla-

mod och fiuneslugn uthärdade de ivåralte plå-

gor^ och torde denna liknöjdhet för lifvet icke

af

CARL TRAFVENFELT.

bö.
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böra anfes onaturlig hos en 72-årig behof-

vets och eländets dotter. 12 ft. iglar fattes på
bfåcket vid middagstiden men hade ännu fent

på aftonen hvarken verkat lindring i fympto-
merna eller minfkat bråckets hårdhet och öm-
het, hvarföre man med varma omllag, ingnid-

ningar af oleum hyofcyami, och opium, och la-

vemens fortfatte hela natten,

7:de dygnet, om morgonen därpå, voro
incnrcerations fymptomerna ännu de famma, rod-

naden hade intagit bråckets hela yta och vid

nedre hälften var den mörkare^ mot aftonen

bö^^jide det öfveralt blifva mer och mer mörk-
rödt och början til gangraen var tydelig. Som
lifskrafterne voro fvaga, extremitetf^rna kalla,

pulfen låg och oräknelig, underhjelptes lifskraf-

terna genom Rhenfkt vin, fom i fmå portioner

behöls; opium och aether vitrioli famt lavemens
af kina-infufion och vin^ på bråcket lades var-

ma omllag af vin och camphert-fpiritus.

grde dygnet började bråcket kännas mju*

kare och den mörkröda färgen förvandlas på nå-

gra ftälien til en blandning mellan blyfärg och
fvartj lifskrafterna voro ganfka fvaga och den
fjuka tycktes ligga in agone mortis. De fift-

nämde medlen fortfattes.

grde dygnet var bråcket på nedre hälften

fvartblått, och för at påfliynda och befordra fe-

paration af det gangraenerade, blandades alk*

ammon. cauft, till omflagetj med de andra med-
len fortfattes,

C 5 io:de
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lotde dygnet efter bråckets utträngande

genom nafvelringen geck det hål på de yttre

iiitegumenterne då en ftor mängd excrementejc

uttömdes,

Med tillbjelp af vanliga medel feparerade^

fed^n fnart det gangraenerade^ och en liten öp'

ning fytites ofvan och framom nafveln, hvarige^

nom excrementer gingo, fom hade en befynner^^

lig, fur och elak lukt hvilken ej liknade van»

liga excrementers^ äfven fom deras färg och
coiiQftence var annorlunda: de voro tunnare^

giötaktige och ofammanhängande. Den fjuka

började at må bättre, utom knip och plågor i

UnderliFvet fom ti il ftörila delen härrörde ^af

den ömhet tarmarne ännu hade qvar efter in-

flammation vid mcarcerationen. For att under*

hjelpa naturen att bota denna anus prseternatu-

raiis, fattes lavemens dageligen, m6n utom nå-

gra txcrementer förfta dagen kom fedan ingen

ting den vägen, En tunn diet hölls, fom van*

ligen i fådana händeifer nyttjas, och förfök att

genom ftadigare föda åftadkomma ftadigare ex*

crementer, fom bättre ikuUe kunna gå den na*

tur liga vägen, misflyckades, och excrementerna
fingo icke deraf någon ftadigare confiftence än

den förr nämnda Har var intet annat att gö^

ra, än att enligt Monro's och Richters råd öf^

verlemna alt åt naturen och lämna alla konfti'

ga inrättningar, ty fom tarmen ej fyntes, var
tarmändarnes förening icke möjelig at fÖretgiga

hvarken genom futur, enligt La Peyro7ice och
Ramdohrs methoder eller genom cylindrar efter

Duvergers iöiflagj och compresfion kan alldrig
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vara indicerad förr än händelfen blrr förvand»

Jad till en tarm fillel. At öfre tarmändan var

faftväxt innanför vid öpningen, fyntes af excre-

menternas gång genom fåret ^ den undre tar^n-

ändan var icK.e möjclig at uptäcka. Den fjuka

började nu fmåningom hämta krafter, under det
värken och ömheten i underlifvet förfvuano.

Omkring 6 veckor efter upkomflen af denna
anus praeternaturaiis, fick j ig bud från den fju-

ka med underrättelfe att någon ting t-ängt fram
ur öpningen i nafveln?i och vid mm ankomll fana

jag det vara en tarm af i qvarters längd, rund
och upfväld till öTver j tums tjockleK. i diame-

tern^ det berättades att tarmen för g dagir till-

baka börjat vifa fig fom ett lillfinger i öpjiin»

gen och varit ganlka öai vid minfta vidrö-vand

och att han bibehållit famma form och läge tills

han nu en morgon fanns vara utträngd till den-

na ftorlek» Tarmen hade ett färdeU-s utfeende;

defs yta liknade alldeles tarmarnes inre hinna,

(tunica villofa) men mera flät och mörkare, röd,

emedan tarmen var fpänd och likfom ftrangule-

rad vid fallväxningen i nafvelringen; vid åt-

komilen af något retande, vare fig mechanifkt

eller chemiikt, märktes tydeligen en förökad

fugtighet af vättfkors tillopp till det retade

flället. Tarmen hade en färdeles märkelig rö-

relfe, fom man kan kalla mafkFormig, lik en

igels, och var af 2 flag, Jiarkare och mindre^

Ben Jiarkare rörelfen påkom tidtals, af fig fjelf

ibland en ibland flera gånger i timen och ä ven

då tarmen vidrördes få mycket at den rubba-

des i fitt läge 3 under denna rörelfe utilräcktes

C 4 tar-
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tarmen en half gång till i längd och nninfkades

i tjockleken under beiländiga fmå dragningar i

ytan langsefter och tvärsöfver, alldeles i likhet

n>ed hyad fonii fynes på igeln under defs rÖrel-

fer^ fedan drog tarmen itg åter fmåningom till-

hakas under det hopdragningarna voro ftarkare

än de med dem alternerande utfträckningarne,

och dröjde det alltid längre med fammandragandet
till den lörra Horleken ^ än med utflräckandet j un-

der denna llarkare röreife hade tarmen Ukfom
ereptionei och refte iig til flera tums diftance

från kroppen med fin hallva nedre deL Den
fvagare rörelfen fyntes })ti{i'åxiåigt^ ibland fom en
dallring i ytan, ibland fom en liten utfträck-?

ning och fammandragning längs efter och tvärs

öfverj men denna rörelfe yar icke få flark , sitt

den förmådde förändra tarmens floriek eller iägee

Det var icke möjeligt att åter införa tar-

men, emedan den yar vid fin pfra ända och med
fin, nu genom utträngningen til yttre förvänd^

lade, men eljefi; inre, hinna (tunica villofa) fam^

manväxt yid nafyelringen rundt ornkring på ett

enda ftälle när (fe Fig. i. a) dår excrem, fram-

trängde ur den öfre tarmändan; defsutorn var

tarmen mycket Öm vid minila vidrörande och
orfakade eckel och colik-plågor, hvilka olägen-
heter äfyen, ehuru i lindrigare grad, infunno
fig vid tarmens af fig fjelf påkommande fi:arka-

re rörelfero Efter någon tid ökades tarmens

fiorlek, få at den vanligen utgorde i~ qvarter i

längden och tum tjocklek i diametern, och
iitllräckt öfyer en half aln i längden, Öpnin-

gen för excrem. minfkades få genom tarmens
till^
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tillväxt att man var nödfakad vidga hålet och

med velor hålla det öppet och hindra defs hop-

växning. *)

Till refervoir för excrementerna befans en

oxbiåfa tjenligaft , fom fäftades vid en ring af

llåltråd, och låg äfven tarmen i denna blåfa,

fom hvarannan dag måfte ömfas ny 5 andra in*

rättningar kunde icke vidtagas, både i anfeen*

de till den fjukas medellöshet och i anfeende

till den flora ömheten eckeln och colik - plågor-

ne yid tarmens vidrörande eller tryckning.

I denna ftällning fortfor den fjuka att lef.

ya utan färdeks plågor, då excreta obehindrat

afgingo, tom merendels fkedde flera gånger om
dagen ^ men då det någon gång hände at på en

eller 2 dar uttömningen uteblef, befvärades

hon mycket af eckel och colik - plågor. Vid
fiftl. Sept. månads bö jan märktes matluften och
krafterna begynna att aftaga och plågfamma
fpänningar i underlifvet påkomma ofta och u-

tan vetterlig anlednings och då hon d. 24 i fam-

ma månad (2 dar före fin död) kallade mig till

fig, yifade den utfallne tarmen tecken till gan-

gr?en, extremiteterna voro kalla och lifskraf-

terna ftodo icke at höja, hon dog den 26, 73
år gammal, sedan hon lefvat öfver et år i den»

na ömkansvärda belägenhet.

Till någon annan cavitets än bukens öp»

nande var ingen anlednings därvid befans föl-

C f jan^

Herr General - Directören och Ridd. Hagströsi
hade den godheten att på min aiihillan be öka
^en fjaka och meddela iBig råd' om defs fliötfeL
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jande: Ehuru den döda efter få långvarig fjuk-

lighet vid hög ålder afmagrat öfver kroppen i

allmänhet, var ganfka mycket fett, öTver 2 tum
tjockt, famlat uti cellulofa, nemligen bukmulk-
lame och huden öfver hela underlifvetl Den
Uthängande tarmen, fom var hopfalleD och mörk
af gangraen, öpnades efter längden, och då där-

med början gordes vid öfre ändan där tarinen

var faftväxt vid nafvelringen, märktes at ännu
en tarm låg innuti fom med den yttre tarmens
nedre ända (fe fig. 2» d.) var hopbängande och
Öfvergeck där fri och ledig (endafl genom me-
fenterium förenad på undra lidan med yttre tar-

men, fe fig, 2. f.) genom nafvelringen in uti

buk - caviteten, där den igenkändes vara nedre
delen af ileum fom genom hråckets gangraene-

rande gått tvärs af. Öfre delen af ileum hade
med fin ända faflvuxit till ^nus artificialis, och
var något inflammerad och röd-fprärfgd, troli»

gen äf den inflammation fom mot döden före-

geck gangrscn uti den utfaUne tarmen. Under-
fökningen fortfattes af nedre deln af ileum
och den öfrige tarmcanalen, fom nu ötver i å s

tid haft en in ftatu vivo fallfynt ledighet från

all åtgärd vid digeilion , denna del af ileum
fom fortfattes innom nafvelringen, hade omkring

qvarters längd från nafvein till blindtarmen,

och var af naturlig beikaffenhet, men något
hopfallen. Coecum innehade excrementer, hvii-

ka, ehuru de där legat öfver ett år, hade na-

turlig färg, conliflance och lukt. Colon ad-

fcendens började till fin volume at fmåningom af

taga, fom vid flexio hepatica bief mer och mer
fynbart, och för att något kunna fe den förmo-

dade
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dadé förminlkningen uti den öfriga colon, up*

blåftes tarmen ifrån den öpnade coecum, då för-

hållandet befans fom fig. 2 utvifar, inteftinum

rectum var alt fmalare, få att den vid flutet

knapt lät fig genom utblåsning utvidgas. De
öfriga underlifvets vifcera voro uti fullkomligt

fuxidt tilftåndj och magen var i fynnerhet af god
belkaffenhet

j
lymphatiika kaden uti mefenteri-

um fyntes ovaniigen utvidgade. *)

Det var interesfant att fe den förut befkref«

ne rörelfen uti den utfallne tarmen, i anfeende
till det tydeliga begrepp man däraf kunde gö-

ra fig om tarmarnes få kallade motus perifl:alti-

Cus. Som den utfallne tarmens yta få mycket
liknade tarmarnes inre hinna, beflöt jag att där-

på applicera åtfkilliga läkemedel: Tart, antimon,

dels i pulver form dels uplöft i vanlig portion

vattn och få mycket fom kunde löfas, verkade
ingen förändring i tarmens rörelfe, allenaft nå-

got mera tillopp af vättlkor på ftället där med-
let applicerades, och fom alltid var händelfea

då tarmen af något retande vidrördes. IpecacU'*

anha i pulver och i ftarkinfufion, Aloe^ Opium

,

Tinct, coloc.j fy^or^ alkalier^ fal angU Glmiher-falt y

Tärt. vitrioL, verkade icke heller någon förän^

dring^ men Sat-ammomacum ökade tydel. tar-

mens

*) Ånatomiae Profectorn Herr. Doct. Gadelius, fom
beviftade obductionen , förvarar de delar fig. 3.

innehåller, iipblåfte och torkade, ocb har be-

»äget lämnat tillftånd att hvar ocb en fom åftun*

dajf kan få fe dem i Kongl. Coilegii Medici Hiii

där anatomilke famlingame för cbirurgi/ka un*
dervifmngeii förvaras.
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mens mindre rörelfe och verkade vida ftörre til-

lopp af vättlkcr, än något af de andra falterne;

och för at ej bedragas af flumpen, omgjorde jng

förföket med falmiaken flera gånger, och ärhöll

alltid famma refultat, fom tyckes vidare bevifa

detta medels godkända verkan fom digeftiv

Infprutningar af desfa medels upiösningar och
infufioner gjorde ingen märkeiig verkan då de
inbragtes genom nedre ändan uti den inre tar-

men.

I anfeende till tarmens ftora rörlighet och
känflofullhet, famt det deltagande uti digefliOii,

fom hela inteftinum ileum anfes hafva uti natur-

liga tilftåndet, hade man haft (käl vänta af desfa

förfök interesfantare refultater för phyliologien

,

femiologien och therapien, men yttre luftens

åtkomft och klämningen omkring tarmen vid

nafvehingen , hvarigenom tarmen alltid var up»

fvuUeri och mörkröd ^ åftadkommo utan tvifvel

mycken » förändring uti den famma emot defs

naturliga beikaffenhet då den ligger i underlif-

vet Jag har likväl anfedt denna händelfe vara
värd at anföras i anfeende till i:o det fällfyn-

ta phenomenet att hos en lefvande männifka fe

tar*

*) Uti en vifs, få l^allad »aftrifl^, ftallning i tarm-
canalen där hvarlioa lölanoe och afföraade eller

flärkande m^del veika någon förbättiir g, iivilKea

merendels tömmer ganfka långfamt, har jag fett

utmärkt nytta af falmiak , och hvari äfven andras

obfervationer inftämina, Salmiakens ftitnaltis tyc-

kes vara den mäft aFpasfade för at likfom under-
hjelpa nalaren att öivervinna den gaftrifl^ia tor-

porn i tarmcanalen och återftäiia defs normala be-

Ikaffenhetc
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tarmarnes egna periftaltilka rörelCe utom krop-

pen 2:0 tillfället att fe excrementernas olika

bcfkaffenbet uti tunna och Hora tarmarne ehuru
anus artificialis var vid flutet af de förra. 3:0

den befynnerliga och fälifynta befkaffenhet den*

na prolapfus ägde och verkan däraf på den öf-

riga tarmcanalen. 4:0 det ytterligare bevis man
härigenom ärhåller på Naturens förmåga och
fjeUverkfamhet, äfven i hög ålder, att uti in-

fl ärda och inflammerade bråck, äfven då gan-

graen inträffar , emotftå förilörelfen och bidra

til lifvpts bibebåiiande , och hvarigenom man
vid dyiis^a föitviflade tillfällen har fkäl att hop-

pas lifvtts räddning, om man efter anledningen
undeiitöJjer naturens verkningar *). 5':o den be-

tydliga (killnaden emellan falmiakens och de
andre medlens verkan på tarmen.

Förklaring ofver Tabelln

Fig. I.

Vifar den utfallne tarmens utfeende under
iifstiden. a) Öp-

*) Chefelden mi fin Treatife on the High Ope-
ration anför, p, 176 en bSndeife , med tabell,

på en Qvinnsperfon hTilken vid 50 års ålder feck

et nafvelbråck fom var i famma ftålloing uti 23
år då, vid års ålder, efter en iiaftig colik

bråckf^t gangraenprades ocb en tarm utföll af 2oé
tnms längd; det mortilierade af tarmen togs bort

ccb reften liängde utom nnderlifvet faftväxt vid

nafveln, ocb i år därefter befans bon ännn vid
HF, friik ocb fond ocb exerem. fortforo at nt-

tömiras genom den ntbängande tarmens hvilken

Mndelfe dock från denna i många fall ar Ikiijek-"
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a) Öpningen där excrem« framträngde ur öfre

dein at inteftinum ileum, fom med lin atXön»

drade ända var faftväxt vid naiveln och gjor-

de en anus artificialis.

1) Den utfallne tarmen, fom var nedre delen af
inteftinum ileum och med fm afföndrade ända
var faftväxt vid nafveln efter hela fin om-
krets^ hvarigenom tilfälle gafs til denna tar«

mens utfallande och ömvändning.

c) Qelfva ömvändningen af tarmen och hålet till

den innanföre liggande framfallne tarmen.

Fig. 2.

Vifar fjukdomens natur genom disfection.

A, Integumenta communia med tecknet * där

utlkärningen af annuius umbil. fkedt.

a. Inteftini ilei nedra frånlkiljda del, fom vid
nafvelringen faftvuxit efter fin omkrets (fig»

I. b.) och genom ilei påtryckning blifvit det

hålet hvarigenom tarmen inträngt.

b. Tarmens"^yttre del, fom vid den inres påtrang*

ning blifvit omvänd och här är upfimren för

att fe den inre tarmen.

c. Den uplkurne kanten.

d* Öfvergången af yttre omvända tarmen till

den inre.

Den inre, innom den yttre liggande, fortfatt*

ningen af tarmen

/; Me»
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/. Mefenteriutn, fom med tarmen utfallit och
getnenfamt förenar den inre och yttre tar-

men.

g. Tarmens fortfättning genom nafvelringen.

h. Tarmens fortfättning innom buken^ ungefär
qv arter til början af

i) Coecum.

k) Colon med defs märkvärdiga aftagande ända
till

f) Rectum.

iw)Mesocolon.

n) Mefenterium*

o. Urinblåfan.

Entö*
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Entomologijka Anmärkningar och B^jkrifningar på
några jor Svenjka fauna nya Injecur,

Af

C. J. SCHÖNHERR.

Det fordrades von Linnés fkapande fnille, att

fprida ljus öfver Maturens vidilräckta fält, där
Forlkaren tilförene fann ofta blott obanade vä-

gar och en dunkelhet fom hans blick icke för-

mådde genomtränga. Men med hvilken tilfreds»

ilällelfe följer han icke nu den ledtråd^ fom
denne ftore Ordningsman uptäckt och låmnaÉ
åt famtid och efterverld.

Sådan ar beftammandet af Clasffer, Genera
och Species; och huru förvånande uptäckter haf-

va icke federmera blifvit gjorda, då man med
beundran funnit länkarne i Den Allvife Skapa-
rens naturkedja 5 h vilka, ehuru fammanhängan»
de 5 här och där förete likfom Visfa afbröft^

vittnen endaft til gränslosbeten af det flora

hela*

Sednare tidehvarfvets berömvardafle For-^

Ikare i Infecternas Hiftoria, hafva visferligeö

haft all möda ofpard, at uplyfa denna del af

Natur - Vetenikapi n; de förtjenftiulla arbeten af
en Fabricius, Herbil, Olivier, Paykull, Illiger,-

Thunberg och Panzer, vittna rogfamt häroms
men likafom på en ny beqvämare bana> fram-

trä»
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träder en Latreille och en Gyllenhal^ De föka

at gjöra Vetenfkapen mera redig, mera fattelig

och famman hängande medelil de inQm Clasferne

uprättade Sectioner, Famiiier och flerfaldige

nya behöflige genera.

Entomologen finner lätt den fördel^ fom
vinnes genom antagandet af rikf;iliga och på
goda grunder byggda genera^ huru vidt omfat*

tände voro icke förr Scaraböéi , Carabi och Sta-

phylini flägten med flere^ men famma ikal fom
föranleda til klyfning af de ilörre genera, be«

falla äfven en på noggranna undeifökningar
byggd fördelning af de mindre.

Et af mina förfok i denna väg, jemte be*

Ikrifningar på någre nya Svenika infecter, fom
jag meddelat Herr Majoren och Riddaren Gyl-
IrEN^lAL, och hvilken af vanlig vanikap, afven
förbundit mig genom åtlkillige därvid gjorde

tillägg; vågar jag härmedelft til Kongh Acade*
mien aflamna.

Herr Cancellie Rådet och Riddai^en jPAYMLL
har i Defs Fauna Svecica (Tom 2. p. 168. 4-)>

riktat Slagtet Cucitjus med en ny art: crenatus^

Den fpecifika beikrifningen fom i nämde ypper-

liga arbete förekommer, är få fullftändig, at

jag ej behöfver åter uprepa den; men fom likväl

detta fpecies, i anfeende till munnens delar

och antennernas fkapnad, ikiljer fig från de öf-

rige Cucujij ehuru i desfa fail^ äfvenfom til ha-

bitus, mycket öfverensftämmande med fläe^tet

K.y. .i HandL 1 QjJarh D Bron^
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BronteSf med hvilket det dock för antalet af

fotlederna ej kan förenas^ få har jag trott mig
böra våga hänföra detta fpecies til et färikiit

genus

:

DENDROPHAGUS.
Namnet härledt af åsvS^ov arhor och (paym

edere ^ har jag antagit i anieende til Infectens

lefnadsfätt och fÖdämne,

Character generis?

Palpi quatuor^ breves, crasfiufculi : anterio-

res quadri-articiilatij bafi tenues, in medio eras»

fiores, ad apicem atiguftiores, fub- acuminati

^

niandibulis paulo longiores, pofteriores brevis-

fimi, tri-articulati^ articuio ultimo majore, ob-

tufo. Mandibulas breves, cornese, latae, com-
presfs^ arcuatse, apice acute bidentatag^ intus par«

cius ciiiatae. Maxillse brevisfimae. Labium la-

tum, fere triangulare, extus truncatum, ciliatum,

coriaceum. Labrum transverfum, exfertum, co-

riaceum, fub-emarginatum. Antenns corporis

longitudine, ante oculos infertae, articulis unde-
cim elongatis, cylindricis, filiformibus, parce

pilofis; primo Jongisfimo, verfus apicem crasfio-

re, vix incurvo^ fecundo et tertio brevibus,
obconicis, quarto usque ad octavum elongatis,

extrorlum paulo crasfioribus, fere asqualibusj

nonOj decimo et undecimo cylindricis, paulo
brevioribus. Tarfi omnes tenues, ciiiatae, arti-

culis quinque, fed quatuor tantum bene diflin-

cti: primo brevisfimo, fecundo longiori, fub-ar-

cuato, tertio paulo breviori, quarto adhuc bre*

viori et quinto iongo, clavato*

Cha*



1809? Man. 51

Character esfentialis,

Palpi quatuor brevesj anteriores in medio
crasfiores, articulo ultiino conico, fub - acumi-

nato, pofteriores brevisiimi, ciavati» Antennae

longitudine fere corporis, iiliformes, articulo

primo longisfimo. Tarfi quinque articulati^ ar-

ticulo primo Hiinuto. Corpus oblongum, depla-

natiim.

DENDROPHAGUS CRENATUS.

Nigro - piceus, depresfusj thorace lateribus

finuato, dorfo utrinque longitudinaliter late ful-

cato^ elytris crenato - flriatis^ antennis pedibus-

qUe rufo - teftaceis.

Cucujus crenatusy Payk: Fauna Svec: IL

p. l68-

Cuctijus futcatus^ Fabr: Syft: Eleuth: ll.p.gj.f.

Illig. Magas: III. p. 174, f

.

Funnen i flutet af Juli månad^ under bar-

ken på torra Granar, i Kinnefkoii^en af Hérr
GYLLENHALj> i Blekinge af Herr Billéerg, och
under barken på afhuggne Björkftammar^ i Ö-
fterbotten af Herr Väsastjernä.

Anm, Om detta nya flägtes beflammande
vinner bifall, är nödigt at charaeteren på flägtet

Cucujus något förändras, hvarvid bör iakttagas:

at defs Palper äro näftan jemnlika, vid ytterfta

leden något tjockare^ famt Antennerna per!»

bandlike (nnoniliformes).

•D 2
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CUCUJUS DEPRESSUS.

Fabr. Syft. Eleuth. IL p. 93- 4. ~ Ent. Syft,

I. II. p. 93. I. — Mant. L p. i6f. i. —
Spec. Inf. I. p, 2f7. 1. — Syft. Ent. p, 204. l.

Latr. Gen. Cnift, et Inf. III. p. 24. i- — Hift*

Nat. des Cruft. ét d. Inf. XI. p. löf.

Payk. Fn. Svec. II. p, 165. l.

Oliv. Ent. IV. 74bis. p. 4. 2. T. i. f. 2.

Herbft. Arch. IL Tab. 7. f. i ~ 4.

Panz. Fn. Germ. XCIV. 2. _ Ent. Germ. I. p.

206. I.

Linn. Syft. Nat. ed. Gmel. I. IV. p, 18S9. 8.

Goeze Europ. Fauna 5 VIII. p. 634. 2.

Roem. Gen. Inf. p. 48. 61. Tab. 34. f. 28.

Cantharis fanguinolenta^ Linn. Syft, Nat. I. IL

p* 647. I.

Frifch Inf. XII. p. 40. Tab. 7. f. i.

Miill. Linn. Nat. Syft. VL L p. 307. i.

Bechft. Naturg. 1. II. p. 869. I»

Enligt desfe fyra förftnämnde Auctorers

upgift, Ikola fotbladen endaft beftå af 4 leder,

men vid närnnare granikning, har jag befunnit

dem äga hvardera fem leder: hvaraf den förfta

eller innerfta är nog liten och fträcker lig van-

ligtvis föga utom tibiaB3 andra leden är näftan

få lång fom den femte eller kloleden, men den
tre-
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tredje och fjerde är korrtare. Cucujus muticuf

finner jag äfven til alla delar öfverensflämma
med de characterer . fom utgöra detta flägte,

men Cucujus momlis vi{v\k.ev något från de egen-

teliga Cucuji^ i anfeende til antennsD IpngioreS

filiformes^ palpi etiam tenuiores filiformes.

Något högft ovanligt har jag anmärkt, afc

å en Cucujus depresfus i min Samlings b^n^n.^as

fotbladen på de bakerfta fötterna endaft b ftå

at: 4 leder: den förlb efter vanligheten myckeC
korrt, den andra och den ytterfta längft, den
tredje något obetydeligt längre än på dem fom
hafva ^ fotleder, men den vanliga fjerde leden

felas aldeles, hvilket förmodeligen torde utgö-

ra kön -fkillnad, enligt hvad Herr MuLLER och

Gyllenhal anmärkt om Cryptophagi.

Såfom tilökning för Svenlka Fauna, torde

jag få bifoga belkrifning på följande 3:ne In-

fecier:

CUCUJUS DERMESTOIDES.
Flanus, fufco-ferrugineus, thorace vix fo-

veolato, fub-quadrato, utrinque quadri-dentato,

elytris depresfis, marginibus elevatis^ antennis

cxtrorfum crasfioribus,

Cucujus dermefloidesy Fabr. Syft. Eleuth. II
,

p. 94. 12. — Ent. Syft. I. II. p. 96. 10.

Panz. Fn. Germ. III. 13. _ Entom. Germ.
I. p. 208. 7-

„

Kugelann, Schneid. Magaz. p. fyi. 4.

D 3 Cq-
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Cottjdium depresfum^ Herbft CoL VIL pe 286».

8. T, 113. fig. 4, D,

Habitat in truncis arborum^ praefertiin abie-

tiSj pasfiai.

Defcr: Magnitudine fere Lycti jugtandif , fed

planior» Caput fub - triangulare, prominulum^
fufcLim, crebre et fat profunde punctulatum^

fubtus inter oculos et labium dente yalido acu^

to armatum^ clypeus fere quadratus, apice

truncatus, integer, Htieola marginali profunde
impresfa^ verfus caput extenfa; oculi globoii,

nigri. Antennas rufo - fufca^, prope os infertae^

longitudine fere thoracis, fub- moniliformes, ar-

ticulis brevibus, craöfmsculis^ bafilari articulo

brevi^ crasfo^, truncato, fubquadratoj fequenti-

bus ad nonum minoribus fub - aequalibus j nono
et decimo majoribus, remofcis truncatis, ultimo

aeque crasfo, ovato^ fub - acuminato, undique
parce pilofis. Thorax antice pofticeque trunca*,

tus, fere quadratus, angulo poftico obliquo^ ia-

teribusque fubrectis, dente anguli antici et in

medio lateris obtuCo, faepe obfoletoj dentibus

duobus anguli pofticl acutis, fupra parum con-

vexus, fufco • ferrugineus, crebre et profunde
punctatus, difco foveolis duabus longitudinali*

bus parallells, nec baiin neque apicem attingen-

tibus, plus minusve profundius irnpresfis et evi*

dentibus, faepe vero obfoletis. Scutellum bre*

visfimum, transverfunic Elytra vix thoraci me-
dio latiora, fed fere quadruplo longiora, fub*

linearia, pLina, depresfa, fubtilisfime punctula-

ta, fufca^ tenue pallido • pubescentia^ in difco
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flrisB aliquot obfoletislimae, ftria integra unica
prope fururam evidentiori impresfa, marginibus
exterioribus elevatis. Corpus fubtus pedibufque
faturate rufo - ferrugineum. Femora fub - de-

presfa, fere clavata^ Tarlis tenuibus, pofticis

in altero fexu tantutn quadriarticulatis.

Variat colore dilute ferruginco.

Så väl af Antennernes och Scutellets form,
fom af fotledernas föränderliga antal efter kö*

nen, närmar denne fig mycket til flägtet Cryp"

tophagus j men munnens delar och kroppens plat-

ta byggnad åtlkiljer den ganika väl. Enligt

Latreilies Syfteme, är detta genus ftäldt under
Cucujtpgs i 3:cjje Section och 32 Familien, jemte
Vleojoia {Brontes ^ Fabr.)^ men både flägtet Cm-
cujus och Dendrophagus höra til i:fta Sectioa

och utgöra tils vidare en egen Familj, fom ej

lär kunna få tjeniigare rum, än emellan Clerii

och Ptiniores j eller emellan Latreilies 6:te

och yide Familj.

DIRCJEA BIFASCIATAe

Cylindrica, ferruginea^ thorace convexo^
antice fubglobofo, macula nigra j elytris fafcia

pone medium apiceque nigris.

Dircaa bifafciata^ Fabr. Syft. Eleuth. II. p«

90

Nöioxus bifafctatusj Fa.hr, EnL Syft. L p.

2I0- 3.

Panz. Ent. Germ. i. p« 86» lo

D 4 Ser-
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Serropalpus hifafciatus j Illig. Kaef, Preuf. L

Ptilinus Zj/yo/ir/öjfw/, Kugelann^ Schneid, Mag.

p, 49^- 4-

Ptilinus Alni^ Rhen^ Schneid. Mag» p. 242»

Helops fafciatus^ Panz. Faun. Germ. VI. 3

o

Payk: Fn: Svec: I. p. £5'3. Byputo que^r-

cino^ not.

Habitat fub cortice arborurn emortuomm
in Blekiiigia, rarisiime. Dom. Billberg.

Defcr, Statura Dircda querctna (Hyput. quer'

cinuS) Payk.), fed paulo major, coiivexior, prae-

fertim thorace, Caput oblongum deflexum, fei:-

JTUgineum, crebre punctatum, pilis rigidis de-

presfis pallidis, uti totum corpus, adfperfum;

Veitex convexior, nigro • iufcus^ ocuii renifor-

jnes, nigro- brunnei. Palpi ferruginei^ anterio»

res longi, crasii, insequales, articulo primo bre»

vi, gracili, fecundo longiori intus coarctato, ex-

tus dilatato^ fertio miuori^ qvarto löngitudine

fecundi, paulo latiore, compresfiufculo, baft ob«

liquo truneato, fub - conico, apice acuto^ pofle-

riores minuti, articulo ultimo clavato* Anten*
nse ferrugineae, capitc thoraceque longiores, an-

te oculos infertae, crasfiufculae, compresfae^ arti-

culis fub • moniliformibus, fere obconicis. Tho-
rax oblongus antice potticeque truncatus, fupra

valde convexus, feu fub - globofus, ptaefertim

anterius angulis anterioribus rotundatis, pofteri-

oribus acutis^ fosfula utrinque poftica impresfa.

Tit
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ut in Dircaa qitercina fed minor, fufco • ferrugi*

neus, temere punctulatus, ociilo armato pube
paliefcentej aniice in difco macala transverfa (i-

nuata nigra, interdum obfoieta. Scutellum bre-

ve, fere transverfum, mfo-fufcuin. Elytra lati-

tiidine thoracis, fed tripio fere longiora, con*

vexa, cylindrica, verfus apicein attenuata, api-

ce rotuiidata, temere fat profunde punctulata,

rufo - ferruginea, oculo armato pube brevi pal«

lefcente, pone medium fafcia ad fuUiram furfum

lata, transverfa, fub - (inuata, nigru, i^narginem
^

exteriorem non attingente, macula apicis nigra.

Corpus totum fubtus rufo • fufcum, fubtilius te-

mere punctulatum, pube pailelcente parce tectum,

abdomine ad Jatera verfus apicem irregulariter

nigro - fufco, Pedes breviuscuii, pallide rufo-

ferruginei.

De varieteter af denna Infect, Tom Herr
Illiger och Herr Rhen omnämt, har' jag hvar-

ken fett, ej eller vet om de äro Svenlke.

BOMBUS HYPERBOREUS.
Hirfutus ater, thorace antice pofliceque ab*

domineque antice fulvo.

Apis arcHca^ Acerbi Travels through Sve-
den;

Habitat in Lapponia Tornenfi, circa Enon-
tekis^ Grape, Evangel. olim ibidem Mini»
fter, femel tantura invenit»

Defcr, Inter noftrates fpecies maximus,
five Bomio terrejiri paulo major. Corpus atrum

B f hirfU'
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hirfiitum. Caput atrum, immaculatum, nitidum;

fronte atra hirta; Stemmatibus tribus parallelis

diaphanis^ pallidisj occipite flavo - rufo - villofo^

ore flavo • cinerafcente ciliato; oculis oblongis

pallide - fufcis nitidulis, antennis cylindricis,

fractis, nigris. Thorax fupra antice pofticeque

hirfutie denla fulva veftitus; fafcia inter alas

transverfa, lata^ nigra. Aiae hyalinae, verfus

coftam piceam et bafin fufcse, nigro • venofae.

Abdomen nigrum, hirfutum, fcgmento primo et

fecundo fupra fuivo. Pedes atri, hirti^ tibiis

quatuor anticis extus apice extimo albo-cinereo
villofis3 plantis intus rufo • piioiis^ tarfis pallide

rufis, ungulis nigricantibus.

På Tabellen föreftälles:

Fig. I a. ^Dendrophagus crenatus ^ naturlig flor*

lek.

b, ^ denfamma förftorad.

Fig. 2« Bombus Hyperboreus^

OPHL



1 809? ^^n. Fehr. Maru 59

OPHIOGLOSSUM mkrojlicum (Tab. )
en ny Sveri/k Wäxt bejkrifoen

af

ERIK ACHARIUS,

iNär Skaparen i lin Allvishet beflämde färfdil«

da ftällen på vårt jordklot till boningsplattfer

för visfa Växtrikets invånare, förotdnade Han
att Indierna och de varmare Zoners länder bor-

de framalftra och inrymma ftörfta mängden af

de arter fom tilhöra Ormbunkarnes Familj. Med
häpenhet och nöje beundrar Botaniften de be-

fynnerliga och mångfalldiga förändringar af for«

mer fom förekomma bland desfa flags växter

Uti nämnde regioner, hvareft arter uptäckas

från den ringa ftorlek af knappaft några liniers

höjd ända till anfeende af Palmlika träd, alla

för iine enkla eller ikönt fördeite löf få märk-
värdiga fom lägnande granfkarens öga. De kal»

lare länder deremot begåfvades mera fparfiimt

och endaft med mindre arter af fa?Tima Familj

—

och ju närmare man kommet Polerna, ju ringare

märkes antalet vara af de^fa växter. Lummer-
flägtet (Lycöpodia) undantagit, fom nära är be«

flägtadt med de egenteligen få kallade Ormbun-
karne, känna vi ännu föga mer än et tjog ar»

ter af desfa fednare, fom innom Sveriges vid-

fträckta gränfor hittils äro fundne.

Då jag nu har den äran att till KongL Vet-

tenfkaps ' Academien öfverlemna beflirifning och

teck-
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teckning på en ny borealilk planta af desfa flags

växter, fniickrar jag mig fåiunda med något Hiäl

att ett llikt fynd fi^all vara välkommit för vet-

tenikapens älllkare famt Svenfka Floras vänner^

fom derigenom fe henne riktad med en mindre
förmodad Ikatt. Jag anfer ej utan grund denna
växt, af mig kallad Ophioglosfum mkroflkhum o)

fåfom ny, åtminfåone för Sverige, emedan jag ic-

ke funnit den förut befKrifven hos Botanifterna 5)

och den äfven faknas ibland dem, fom Herr
Profesforn och Riddaren Doct. Swartz iiptagit

uti det fedriaft utkomne af iine mäfterlige Verk,
jag menar defs Synopfis Filicum. Man (Ivui-

le.kanfke förmoda att den vore blott en fyn«

ner-

1 anledning af defs korta ax i jämnforelfe med andra arter

^

af famma (lagte, fom hafva det i proportion niot öfrige de°

lar mycket längre.

MenzelIUS kanfke undantagen, fom uti fin Pugilius Plantar.

rar. hvilken träffas i början af hans Lexicon Phntar. Polyg'-

lott. anförer under Litt. O. följande; "Ophtv^losfum ratione

aiagnitudinis inter fe differre deprehendi in Patrit clrca op-

pidum natale FiirÄenvaldiam; Minimum ultra uneiain cum ftict

Ungua et foUolo non asfurgit, medium vero bis unciaie fo-

lium habet longius & lingvam ultra tres uncias excrefcen-

tern. Majus folium obtlnet p'.us quatuor uncias loagum et

unam cum dimidia latum, lingva in altum fatis fe erigent»,

Ibidem tjuoque trilinguia Ophioglosfa nec non blllnguia repe-

ri." Af hans figurer å Tab, 4. på alla Ophioglosfa 1-2-3-
lingvia, finnes ockfå hans få kallade O. minimum, fom oak-

tadt den tidens ofullkomlighet i gravuren, likväl icke fak-

nar någon likhet med den art fom är foremålet för min be-

Ikrifnlng. Men fä väl Haller lom Menzehus fjelf anfer

den likväl blott fåfoni varletet af O, Vulgatum. Emedlertid

lära vi deraf att arten förekommer få väl med dubbla fom

tredubbla ax å famma Ikaft, i fall, fom fannoUkt fynes , Men^
ZELll Ophioglosfum minimum är famma växt, fom min O,

microfiichum.
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nerligen utmärkt beÄändig artförändring af den
t lån2;liga tider bekanta enda arten af Ormtun'
ge - llägtet fom i Sverige hittils blifvit obferve-

rad, neml. Ophioglosfum vulgatum L. men
vid närmare granlkning Ikiljer den (ig i få huf«

vudfakeliga omftändigheter derifrån — och vi

känna andra arter innom detta flägte fom ej me-
la beftämdt äro fluljde fmsimellan, at man icke

.annat kan än anfe denfanima för egen art.

Af iöljande jämförelfe och belkrifning lärer det-

ta ännu närmare kunna afgjöras.

Ophioglosfum microfiichum fkiljer lig från O,

vulgatum,

1:0 med en iner än 4 gånger mindre ftorlek och
fom troligen är beftändi^? då den flere år och

på famma ftäilé befuKnits utan förändring.

2:0 Genom växtftäilet på torra marker, då der-

emot O. vulgatum alltid förekommer på lågs.

fumpiga eller vattnfjuka och äfven på öf-

verfvämmade ftällen.

3:0 Med Löfvets c) Ikapnad; ty på den förra är

det mycket mera aftagande i bredd mot bå*

da ändar och mera fpitfigt upptill 5 men me-
rendels afiångt ägglikt och trubbigt famt nå-

got köttfullare på den fednare^ hvars löf lik-

väl är hvarjehanda förändringar underkaflat

och

c} För att äfven på vSrt modersmål kunna beftämma fkilnaden

på termerne Folium och FroKS i Botanifk mening, tyc-

kes mig ganka lempeligt at kalla det förra endaft blad ock

det fednare l'6f. Äfven fom Tyike Botaniker redan gjordt

med hlatt och laub i famma affigt. Se Vlllden, Griindrifs
der krauter-kunde. p, 28, et 40,
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och linnes både äggrundt, aflångt trubbigt el-

ler aiTmalnande och näftan hvasft, men fåf

likväl icke den egna ikapnad fom vid fÖrfta

påfeendet characteriferar den förra. Anled-
ningar fela likväl icke dertill^ att misftänka

det en eller atinan af de förändringar fom
O. vutgatum tros förete^ äfvcn torde kunna
Vara färlkilda arter.

4:0 I anfeende på visfa delans prOportlpnef. SI-

ledes befinnes Axlkaftet (eller den delen af

ftronken (Stipes) fom vidtager der löfvet är

fäftat och fortfättes till axets bÖrj.-in) på den
förra arten Vara lika långt fom fjelfva löfvet^

fällan litet deröfver^ men merendels alltid

>

och beftändigt på visfa artföi ändringar af O.

vutgatum nära dubbelt få långt fom löfvet på
denne, famt axet i proportion mycket kor*

tare på den förra»

f:o Förmedelft axets form 5 ty hos den förra är

axet på de tvänne motfvarande plattare fidor^

bredare och näftan lancett - likt, då det på
den fednare är alldeles jämnbredt»

6:0 Förete iluteligen äfven Capflerne en väfend-

telig Ikilnad, emedan deras antal på den för«

ra endaft går från 10 til 1 2 och fällan mer
än till 18 (båda axets rader fammanlagde) då

på den fednare arten deras antal till det min-

ila alltid är dubbelt ftörre, famt oftaft öfver*

ikridande 40.

Desfa betydeliga ikiljemärken anfer jag af-

gjordt böra beftämma i fråga varande arters fkil-

nad
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nad fins emellan, och mera betydligt finnas ej

O. Lufitanicum och andra arter af detta llägt^

vara från hvarandra åtlkiljde.

Herr Magifter ]. W. Zetterstedt (fom

benägit behagat meddela mig flere individer

deraf) har funnit denna lilla Ormbunke i flera

år växande på torra ängar vid Säteriet Lärke-
torp i Mjölby Socken och Öftergöthland, mot
flutet af Juiii månad i fitt fulikomlighets till*

ftånd.

Innan jag meddelar denna artens befkrif*

ning, författad efter vettenfkapens fordran, må
jag nämna det märkvärdiga fom förekommit mig
vid underfökningen af defs frön, obferverade med
fammanfatta föriloringsglas. De äro få fmå, att

de med blotta ögonen knapt kunna åtlkiijas»

Med ett godt enkelt Microfcop fynas de dock
ej ftörre än fmå fvafvelgula punkter (T. f. 9)»

Med fammanfatt Microfcop, under den höglla

möjeliga förftoring med mitt Inflrument, fom är

bland dé bättre af detta flag, har det förekom»
mit mig befynneriigt att träffa dem genomfkin-
liga och med många mörkare prickar utmärkte
(Fig. 10). Optiika villan har ej tillåtit att ut-

röna om desfa mörkare punctika kroppar äro

flrödde innom frönas fubftance eller om de fko-

la utmärka fmå ojemnheter och uphöjningar på
deras yta, hviiket fednare jag förmodar vara

enligare med verkligheten. På famma fätt för*

håller det fig med frön af O. vulgatum , och bör

jag äfven anmärka att dennes frön tyckas vara

mindre än på O. microjlkhum. Det torkade löf*

veÉ
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vet åter upblött med vattn och mot dagen be*

Ikådat, belynnerligen då detta Iker genom ett

enkelt fyngias, finnes tecknat med nätlika ådror
(Fig. 8') fåfom ännu mera märkligt på O. ova»

tum och O. rettculatum SwA^RTzu, men på färfka

löfvet fynes knapt teckn dertil^ hvårföre de
färikildta meningar^ fom Smith och Weis fynas
byfa om ådrornas närvaro eller briftande på
löfvet af O. vutgatum latteligen flå att förena,

då defs löf förhåller fig lika i detta affeende
med det på O. microjlichum,

DESCRIFTIO.
Radix perennis perpendicularis recta crasfiufcli-

la inaequalis undique obfita: radicutis fimpli*

cibus elongatis teretibus flexupfis horizonta-

libus obtufis fufcis.

Stipes ( feu longitudo totiué Filicis), fefciinciaHs

vel paulio uitra^ in niedio frondem proferens

e bafi teretiufcuia gracili albicante longitudi*

naliter tenuisiime (ad oculum armatum) ftriata,

verfus infertionem frondis fenfim crasficr fub-

comprcsfa viridior, a bali frondis & ad ejus lon-

gitudinem^ iterum continuata, demum in fpicam

capfuliferam abiens.

Fröns vix femiuncialis tenera fubmembranacea,
verfus lucem fubreticulata pellucida, laevis

nuda virefcens, ovali - fubrhomboidalis femi-

verticalis fesfilis, ftipitem inferne femiample-
ctens ibidemque attenuata fubcucullata, C0n«

caviufcuia integerrima acutiufcula.

Spica terminalis, iongitudine frondis, lineari*

lanceo-
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lanceolata, apice nuda attenuata tumida, ra*

chide inträ capfulas diftichas paium compresfa,

CapfuU fubalternae, 6—TO utroque latere fpicae

diftichae inter fe coalitae uniloculares transver-

fe oblongse, e binis eonnatis fmgulas quafi

compoiitae flavae, rima transverfali maturae de»

hifcentes.

Semina numerofisfima , capfulam totam replentia,

minutisfiixia globofa pallida^ humectata pel*

lucida.

Genom följande Specifica charactér torde

denna art tillräckeligen kunna ikiljas från de
öfrige af fitt flägte»

OPHIOGLOSSUM michrojlichum: fronde ovali-

rhomboidali fubacuminata bafi fubcucuUata.

Explicatio Figiirarum.

Tab» Fig, i. Ophioglosfum microjlichum junius a
latere vifum, ftipite juxta fron-

dem genuflexa, magnit, naturali.

2. Eadem fiHx antice adfpecta. Spe-
cimen delineatum adultum fuit efc

in hac fpecie magnum.

3. Spica antice vifa, magnitudine
multum aucta, rachidem capfulas

diftichas diftinguentem oftendens.

K. V. A. HandL 1 QtjarU E Tab.
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Tab. Fig* 4. Eadem fpjca, capfulas in tnargine

perhibens» rima dehifcentes,

f. Pars hujus fpicae capfulas dehi*

fcentes offerens m, a,

6^ Capfula fegregata quafl didyma
vix matura , in qua rimag initiiini

apparet^ m« a,

7. Capfula matura dehifcens.

Fröns feparata, poft exficcationem

reticulata apparenSj^ m. a.

g, Semina fub mifcrofcopio fimplici

adfpecta*

ic. Eadem ad microfcopium compofi-*

tum auqta,

FÖR-
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Summa ^6,393 T4ji3T.ilo,f78 .4i>42o 40,333

Summor med Strek (— ) framföre utgöra förluster.





T A B. B,

Medium af Döde och Lefvande i alla åldrar un-

der Qyinqvennium I80I — 1805- ^

Medium af

Döde.

Il

Medium af Lefvande De Dödes propor-

åren Igoo och 1805. tion til de Lefvande,

Under I år

Mank. Qvink.

an I till och med 3

3 ?

10

10 IT

11 20
20 2T
ar 30
30 3i
3T 40
40 4?
4? ro

rr
60

60 6r
6v 70
70 7r
7? 80
80 8r

90.
Ofver 90 ar

III32
4II3

i8r7
1919
872

799
1018

977
982
1078
1293
1442
Igii

1768
1931

1942
2138
1627

994
3^2
102

92381

37^2!
I77l|

1743

797
79 r
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lor6
iiro
1324
12^?
1^82
1666
201 r

2242
2620
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14^2
r6i
207
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170878
161613
140467
132414
120349
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r4U3.
42847
30923
2o94r
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44^2
1214
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Qvink. Mank.
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86^33 100

8^909 100:

171343 |ioo:
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II8978 100:

liii^S
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91932
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ri938
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1^660
6817
1988
468
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400
2079
4-) 69
8904
18733
17780
13007
12318
1 1079
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7704
3970
3087
2219
1792

979
676

447
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100: 474
100: 2306
100: 4877
100: 9830
100:20172
100:18211
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100:13311
100:11267
100: 9606
loo: 7833
100: 7327
loO: ^136
100: 3849
100: 2777
100: 1802
100:

joo:

1092

733
469
37'4
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Sjukdommarnes härjande i Allmänhet.

Barnsbörd

Benbrott, Kiossning och friska Sår

Brännsår - •

Blodgång
Blodhostning, Lungsot, Tvinsot

Buk.ref, Colik, Förstoppning

Bulnader, Rosen, Kallbrand

Dragsjuka - •

Fallandesot, Convulsioner •

Febrar af alla shg
Frosse, Älta

Gickt, Led- och Torrvärk -

Halsfluss, Strypsjuka

Hjertsprång, Maskar, Tandsprickning
Håll, Styng, Bröstfeber

Insplrradt Bråk
Kikhosta

Koppor •

Kräfta -

Magtorsk, Trånsjuka hos Bara
Mässling •

Oangifven Sjukdom
Olyckshändelser •

Risen eller Ängelska Sjukan
Rödsot, Diarrhé eller Utsot
Skarläkansfeber

Skjörbjugg

Slag, Stickfluss, BrådöJ
Spitälska •

Stenplåga, Vattenstänjraa •

Vattenskräck • •

Vattenkräfta, Likmask
Vattensot, Gulsot, Andtäppa
Venerisk Sjuka •

Aideidom •

Summa

Är
Döde ibland

10,000 lef-

vande.
Medium af D6de i hvar Månad.

1802 -> 1004 1305
Me-
dium.

179')

till

£SOO^]

\^ill

1805
Jan. Febr, Mars P • Mai Tuni Juli

4 Sept, Oct. Nov Dec.

871 ~2l 840 847 799 856 2>9 2,6 82 79 89 79 66 64 64 55 68 66 65 74
200 S2 38 f5 47 0,7 0,1 6 3 4 2 5 5 3 4 3 5 4 3

30 35 36 31 33 0,1 5 4 3 2 I I 2 2 3 3 2

113 124 139 III 128 123 0,2 0,3 14 13 II 10 9 II 9 8 8 8 II 13

70^1 6436 6535 7399 7^37 6991 22,5 2Ijf 734 629 730 724 697 561 494 435 414 467 519 569
2^27 2289 2270 2337 2262 2337 7j4 7,1 242 202 198 196 194 169 173 182 170 I8i 182 197

799 703 790 786 787 773 2,2 2,3 73 70 58 68 67 66 54 69 57 58 61 64

4T 173 88 100 94 100 0,2 0,3 II 9 14 8 7 6 5 5 15 15 9 9
163 238 250 275 262 237 0,4 0,7 21 16 23 26 28 26 23 21 21 17 17 18

6S38 72^8 8864 9509 8500 8194 19,2 25,2 827 813 945 1008 991 779 601 451 422 472 548 631

1091 724 734 607 841 799 4.6 2,4 T8 59 68 75 96 58 57 53 51 56 47 47

103 f 1 106 1 146 1205 1236 1146 333 3,'i: III 89 112 115 116 108 95 80 69 90 86
46

102

681 663 614 4T7 386 560 2,4 1,7 47 47 49 50 53 35 32 38 39 50 43

1786 2IT4 2383 2414 2182 2184 T,9 6,7 223 19T 240 226 198 174 187 183 167 155 159 174

89U 8470 8772 9198 8440 8767 31.2 25,9 885 922 1070 II19 Q84 694 512 382 388 487 595 678

204 I7f 210 212 180 196 0,6 17 ' 21 18 18 17 14 13 13 12 17 15 19

^482 2144 1288 125

1

2185 2470 12,2 7, T ir3 153 192 183 157 124 107 109 112 140 139 145

64ir8 2679 8610 3764 1887 4679 22,2 14,3 313 268 296 370 434 476 487 379 302 300 291 318

240 246 245 250 276 251 0,6 0,7 28 -.18 22 20 20 19 18 19 16 22 24 26

180, 1993 2336 2133 2067 6,3 IT7 1^4 160 175 168 174 210 225 168 158 162 154

727 34fl 2247 443 436 1461 2,1 4,4 102 152 211 276 265 194 139 75 59 , 62 64 69

12374 11^27 12,83 13004 11971 12293 41,1 37,8 1133 io5i 1171 1161 1122 1019 1035 965 842 884 871 983

2318 2130 2315 2361 2381 2301 7j2 7,0 150 150 148 165 210 235 237 197 148 194 236 225

142 128 150 163 164 149 0,4 0,4 8 8 12 14 16 16 16 13 10 II 8 16

1246 1467 4022 3356 1511 2320 4,0 7,1 130 104 100 96 113 131 192 501 510 323 202 185

470 826 405 249 lOI 410 1,4 1,2 46 38 40 38 37 26 '30 34 23 27 36 35

7T 129 77 63 65 83 0,2 0,2 8 3 6 8 7 10 9 8 7 6 6 6

4f69 4r42 4658 4939 ?295 4800 15,4 14,7 44^ 420 462 464 441 385 375 355 223 360 377 45S

12 26 2T 16 33 22 0,0 0,0 I I 2 2 2 3 4 I I 2 3

I9f 196 227 177 187 0,5 o,S 21 17 16 14 19 16 12 16 II 16 19 20
'%

29 36 10 5 18 0,0 0,0 2 2 I 3 2 2 2 2 2

31 97 38 63 52 0,0 0,1 •) 2 6 5 6 6 5

.1
4 6 8

39^1 3387 3T57 3626 3657 3637 12,3 IX,

I

337 299 314 311 329 299 205 259 259 291 342

240 2^7 23f 271 226 246 0,7 0,7 21 20 23 20 26 19 20 16 19 20 23 20

8774 8736 8752 9T30 9217 9002 27,6 I032 859 942 900 826 623 539 483 _J24 647 771 942

79613^ 75312 8^1 8I4T8 7fW3 273j3 24T»+'7423 6898(770 79^2 7727 6547 |6o28l 5643 5244:55,84 5897 6650.
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Af
' HENRIK NtCANDER»

I anfeende till de nya FormUlärcme for Folk-

K.V.AMctndU JJQparL F mäng-^
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mängdens beräknande 3 fom af Hans KrgL Maj:t
blefvo ftadfäftade, och utfärdades år igo23 famt
för år 1805* fkulle nyttjas, har pvanan hos mån-
ga Tabell -Författare at följa dem, förorfakat

ledfarama hinder, innan vederbörh°g riktighet

kunnat ernås. Många frågor hafva framftällts,

fom fkoiat befvaras angående Formulärens 3'ätta

menings många mifsräkningar hafva yppat ligj

få at en ftor del af de inkomne Tabelierne för

år I80f måft återfändas för att rättas. Härige*

nom hafva uppllått långfamma brefväxlingar

,

och fammanräkningen hos Kongl. Commisfiönen
har blifvit få uppehållen^ att defs berättelfe

till Hans Kongl. Maj:t om Tabell - Verkets tiii-

11ånd för åren igoi—^igo^ 'cke kunnat expedie-

ras förr än förleden fommar, och Kongl. Aka-
demien deraf ieke kunnat få del förr än nu.

Tillftåndet för nämnde Qvinqvennium var

det vackrafle^ fom Kongl. Gornmisfionen någon-

fin haft at uppvifa.— Inga mifsväxtår hade in-

fallit, fom åftadkommit mycken dödlighet; in*

ga fvåra fjukdommar hade öfvenitåt tan härjat;

Köppornas våldfamhet hade blifvit flackt; Me-
dicinal - Verket anfenligen befordradt; Landt-

bruket uppdrifvet till en oförmodad trefnad; ä-

gorna mångaftädes lämpade efter idoghetens
Önikan; oförmögenheten hulpen med underftöd,

och hela Riket i den välmagt, att föga fpan-

mål blef införlkrifven. I fådant välilånd ökade
(ig Folkmängden med en fumma af 74,877 Man-
kön, och 675484 Qvinkön, in allés 142,361
perfoner.

Den



1809? Apf\ Maj\ ^Ufh 71

Den bifogade Tabellen D utvifar^ Uti hvil-

ka Provinfer förökningen varit ftarkaft; huru
ftor den uppgifna verkliga Folkmängden var

I§os'3 buru denna Folkmängd^ i följe af Till-

ökningen och Folkmängdens ftorlek år igooj
hade (kolat finnas^ om inga flyttningar Ikedt i-

ifrån dea ena Landsorten till den andra, och in-

ga Soldater varit till Pomern utkommenderade;
utvifar jämväl de Giftes antal 5 deras förhållan-

de till Folkmängden och proportion uti en gif-

ven Folkmängd åren Igoo och Igof? flutligett

huru ilor årlig procent tillökningen uti hvart

Län få väl fom hela Riket utgjort.

Uti Upfala, Hallands, Vennersbörgs och
Äbo Län märkes icke mycken ikillnad imellan

den Vederbörliga och uppgifna Folkmängden^
hviiket bevifar, att Uti dem inga färdeles om-
växlingar af folk förefallit» Skaraborgs och
Göteborgs Län hafva äfven tammeiigen nära

bibehållit fm vederbörliga Folkmängd, men ic-

ke i famma flillhet. Ifrån det förra har krigs-

folk utgått, och i deras ftälle ärfattning äf flytt-

folk ifrån Jönköpings inkommit. I det fenaré

hafva olyckor och omforger gjort förändringar^

branden i Göteborgs itad^ brilt på Sillfilke och
Säd i Marflrand, Uddevalla och Vikornes Prö-

fterij äfven förminikad handel i Strömftad hafva

hvar för fig åftadkommit ftar^ka flyttningar af

mennilkor; men alla eller de tnäfta hafva lik-

väl qvarftannat innom Länet*

I de öfrigå Prövinfernä arö flörré och min-

dre förändringar ikedde: Stockholms ttad hår

F 2 ' väl
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Val för borrttovarande krigsfolk ärhållit ärfätt-

ning af Mankön ifrån Veftmanlands och Linkö-
pings Län 3 men i itället måft vidkännas en minlk-

ning uti vederbörliga antalet af Qvinfolk, De
faknade hafva efter all fannolikhet, dels ge-

nom oftadigt viftande undandragit fig Mantals-

ikrifningen, dels till den famma fåfom öfver-

eller underårige icke blifvit angifne ^ dels utflyt*

tat på Landet i Stockholms Län^ hvilket af

Qvinfolk märkes hafva fått en tillökning.

Inberaknadt Krigsfolk , font

vandrat till Pomern ifrån Linkö-
pings^ Jönköpings^ Vexiö, Krifti-

anllads och Vefterås Län 5 har Lin-

köpings faknat genom afgånget

Tjenftfolk till Stockholm, ödelag-

de Torp 5 hopflagne hemman och M:k» C^k*

indragne Tjenfthjon * - " 768--* 10

endaft fått arfättning af några Fa-

briks-arbetare till Norrköping och

en hop inflyttade perfoner till Sö-

derköping*

Jönköpings Län har förlorat

genom flyttningar till Skaraborgs^

Skåne, Kalmar och Gottiand - I824— 106

Vexiö .— genom flyttade ar*

betare till Stenkolsverket vid Hel-

fmgborg, afgången Ungdom till

Sjöftäderna och Qvinnor till Kri-

ftianftads Län - * ^ 1438 —438

Krjftian-
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Kriftianftads — genom någon M:k, Q:k,
mifsväxt i Ingelfta Härad och o-

kända anledningar • - lOf4

I ftället fått tillfkott af 36Q
Qvinnor ifrån Småland,

Vefterås — genom flyttade

Tjänfthjon till Stockholm och Stag-

nation i Bärgsröreifen ' - Ifff~3I37

Karlftads — äfvenledes ge-

nom förminikad Bergsröreife • 641— 9

Falvi — af famma orfak * • 1346—. 8io

Umeå ^ genom flyttningar

till Uleåborgs och Hernöfands Län 735— 941

Vafa — dels genom utflyttnin-

gar till näftgränfande Län, dels ge-

nom mifsräkning uti Folkmängden
år igoo i Pedersöre Paftorat - 2779— 1320

Tavafl:ehus — genom dylika

orfaker " • V 926— 480

Ä den andra fidaa hafva föl-

jande förkofrat lig:

Stockholms genom utflytt-

ningar fom det fynes ifrån Huf-
vupftaden - • — 17™ fg/

F 3 Kalmar
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Kalmar Län genom mifsrjk- M:k, Q:k,

ning pfter ail fannolikhet uti igOD*
|rs Folkmängd -

Gottland — genom inflyttning

gar ifrån Kalmar oph Småland ^

Blekings genom inkommet
arbets«manlkap, famt af Karlskro-
naboerna upprättade nybyggen på
Landet, hyilka, blifyit befolkade
ifrån Småland

Örebro — genotji inflyttningar

Ifrån Vcllmauland oeh Ver«itand

Gefe ifrån Dalarna

Hernöfands— ifrån Yefterbotten 130—. 397

Ulelborgs ^ ifrån Vafa « 691— 442

Heinolä ~~ ifrån Tavaftehus

Ryfeland - - - '1219-^232^

Kuaplo — äfven ifrån Eyfsland 235"^— i8x^

Malmö har väl å ena fidan för-

lorat genom fjöfart och utflyttning

gar till Danmark ifrån Torna och

Luggude Härader famfc afhyftehem^

man omkring 700 perfoner^ men
å den andra fått tillökning i Malma
Stad af 800 och i Länet ifrån Små-

937— 5424

fa-- 22a

751^.1176

iSo-, 995
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land af vidpafs fgo, få att öfver-

fkottet, fom likväl af flera anled-

ningar icke lärer kunna för fäkert M:k. Q:k.
antagas, ftigit till « - 2If— 466

Hela Riket har vunnit 3846 af Qyinkönet,
men deremot förlorat 8239 af Mankönet, hvilken

fenare Summa ungefär torde fvara emot det i

Pomern borrtavarande krigsfolket. Den förra

åter tyckes till en del vara mifsräkning, men
likväl en del böra anfes för en verklig flytt-

ning ifrån näftgränfande Orter till Kuopio Län,
hälft icke allenaft fkillnaden imellan den veder-

börliga och verkliga Folkmängden i allmänhet,

utan äfven Präfterfkapets uppgifter af Folk-

mängden i detta Län färfliildt för år igoo och
af tillväxten federmera denna fuppofition med-
gifva. ~ Skillnaden imellan 8239 och 3846
öfverenskommer med den imellan ut- och in-

flyttade, fom Art. 4, Tab. E N:o i gifver vid

handen på ett antal af 1169 perfoner när^ hvil-

ken fkillnad härrör deraf, att år 180T, uti då

varande Formulärer, icke var rum för irågoa

anteckning af ut- och inflyttningar ifrån den e»

na Orten till den andra.

Huru ftor Folkmängd träffades i hvar ålder

igo^ är äfven anfört uti Tabellen D, och i an»

ledning deraf är funnet att

Gåsfar under 18 i Finland, i Sverige, i h. Riket,

år voro då I86,79f — 460,980— 647,79^
Gubbar öfv.fo ^5^,927 — i88j89f — 244,822
Männer mellan

18 och 192,640-^-114)25*0— 7065890
F 4 Unge
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Unge män mel- i Finland, i Sverige, i hela Riket.

lan^lgochav 5'3?07T — 1 3 8^73 V — I9I5810
Mantals- före mel-

lan 15 och 63 S^l^S^S I34695794— 1599^^362

Uti Tabellen E förkommer Folkmängden
ytterligare fördeit på 3:ne färikillda (ätt, iinder

namn af 3:ne Artiklar, af hvilka den förfta in-

nehåller fördelningen Uti färftillda Stater och
Näringar; den 2:dra fördelningen uti Stånd och
den 3:dje .— uti Hushåll. Slutligen är ock en

4:de Artikel tillagd, hvilken Utvifar^ntalet af

dem, (om flyttat hit oqh dit.

Vid förfta Artikeln får anmärkas I :o) att h
bland Handlande, Posfesiionater, Böntjer, B^uks-
Ägare, Fabrikörer och Handverkare äfven En-

kor äro inräknade, fom föreflå och fortfätta ii*

na afledna Manners Handteringar, Sådana En-
kor efter Handlande, Posfesfionatex, Bruks -

gare, fabrikörer och

Handtverkare voro - - I906
efter Bönder - - - 12612
hvilka allefammans åter ärd intagne ibland

Qyinkönet uti §« Xlt

2:0) Att i anfeende till olikheten iniellaa

de gamla och nya Tähell - Formulärerna ingen
jämförelfe denna gång kunnat göras imellan
Folk-klasferna, för flera än den arbetande och
födobringande, emedan i de gamla, en perfon,
en hel familj kunde efter omfländigheterna Upp-
tagas i flera klasfer, ibland Ämbetsmän, Handt-
verkarcj Fabrikörer, Bruks • Ägare m, fl., då

tillika,
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tillika uti hvar klafs anfördes, huru mänga vo^

ro Gifta, Enklingar^ Enkor, Ogifta och Barn

j

inen alldeles icke, huru många af dem voro
Hufvudperfoner, huru många voro utur befatt-

ning, och huru många utgjorde de medverkan-
de ogh Betjäningen 3 uti de nya, ingen perfon

upptages mer än en gång, utom Enkor, fom
fortfätta fina afledna männers näringsfång ; Huf-

vudperfonerne. Biträdarne och Betjäningen i

hvart Ämbete och hvar näring fpecificeras^ de
fom gått utur tjänft eller ifrån fin rörelfe uti en
färfkild paragraf äro fammanräknade, famt Qyin-
norna och Barnen uti en annan, och få vidare.

De nya Formulärernas fpecificationer hafva få«

ledes icke kunnat fammanparas med den rynda
och öfverflödiga beräkningen uti de äldre, men
lemna näfta Qyinqvennium tillfälle till en jäm-
förelfe af yidfträcktare nytta,

j

Hvad Bönderne eller de Jordbrukande och
Födobringande medlemmarne angår voro de

år 1800 2,3725996
..^ jgof 2,478, V8>

och hade fålede? UHvuxit med et|

Qyantitet af - - - IOf,f86
Något mindre än den imellan åren

179^ och iSoo, fom var - « 1163120
Men uti Art, 2 Tab» E N:o i, förekommer en

Titel af alle öfrige Invånare^ fom innehåller

många Jordbrukare , hvilka flere gånger fylla

briften. Att igenfinna dem, måfte följande klas-

fer afdragas^ hvilka uti famma titel äro inräk-

nade

F f Kyrko-
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Männefe Hrft.o.B.

Kyrko - Betjänter - - 33993 "-_- 65Ö00
Tull - Bärgs - Slufs - Bro -

Färje- och Dykeri - Betjänter 1,043 2,^00
Sjömän, Lotfar5Fyrbåksvaktare 5-57^5' 8?I32
Bärgs och Fabriksfolk i § X. 22,<j'6o:— 4fjl62
Alla i § VIIL Handtverkare

på Landet, m.fi. - • lT5<r82 — 20,232
Privates Betjäning i § VII. - 24,970— 16^129
Lappar, § XV - . 2,47^ ~ 35I07
Alla i §XIV Fattigeoch Fångar 21,710 — 4499^f

Summa 981088 — 1403213

2385201
Desfe dragna ifrån Titelea

alle Öfrige Invåm. ej fom fin-

nas på Landsbyggden - • 47^,622

återftå - - - 236392 1 perL
hvilka äro dels Soldater, dels Skogs- ochjägeri»

Betjäning, dels Landtmän, fom uti IX icke

kunna hänföras till någon annan Titel, alle med
fina Huftrur och Barn icke annat än Jordbruka-

re. _ Ibland alle öjrige finnas väl ännu några ^

fåfom Skepps - och Fält - Timmermän, Krögare,

Mufikanter, m. fl. hvilkä icke höra till Åker-
bruket^ men å andra fidan finnas många Handt»
verkare på Landet i § VIII. fom idka något

Jordbruk, dock icke defs mindre redan äro af-

dragne. De förre kunna derföre i räkningen
anfes erfätta de fenare.

He];i Jordbrukande klasfen blifyer då 2,71^,416
Afdragés |? för Barnen under 10 år,

och y^T ganile öfver 70^ fom intet

arbe-
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arbete kunna göra^ inalles ^-f eller 753589^^

återftå - • - I^ggl^flS
hvartill ännu kunna läggas åtminfto-

ne få många i Städerna, fom des-

fe äga Tunnland af angifven Öp*
pen Jord, eller ett antal af * • 3^9? ST

y- '
——

»

hvarigenom hela Fodobringande ho-

pen blifver • » • 25017,264

Desfe Närande perfoner äro till hela Folk-

mängden fom 1000 till 1646 eller tämmeiigen

nära fom <^ till 85 oeh till de Tärande, hvilka

Utgöra 1,303,383 perfoner, i det närmafte fom

3 till 2, en proportion, fom genom äldre Gal-

culer är funnen.

Att man uti föregående räkning intagit

Barn af 11 och 12, år torde anfes mindre behö-

ligt, emedan vid den åldern Barnen icke kun-

na äga mycken förmåga att lägga handen vid

Jordbruket. Men desfa Barn vid lina trefna

Jordbrukande Föräldrars lida uträtta likväl alla-

handa: De begynna då biträda och vänja fig

vid kreaturens Ikötfel, vara med på åker och

äng vid fkörden och höbärgningen, förrätta lät-

tare körflor och fmå - ärende r, vakta de fmärre

fyikonen, bära mat till de på längie håll arbe«

tände, .med ett ord, förrätta mycket, fom an-

nars ikolat borttaga de kraftigares tid, men nu
gifver dem mer utrymme till de tyngre göro-

målen, Desfa Barn kunna utur Calculen icke

\itlemnas, kunna det äfven få litet fom nybör-
jande Lärgåsfar vid Handtverkerierna kunna för-
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bigås, då man vill öfverräkna, huru många per-
foner i Riket blifva betjänte af de arbetande
vid den eller den Profesfionen.

Folkmängden i Städerna och antalet af

Hushållen derilädes åro intagne uti den bifoga-

de Tabellen F. För^ igof voro Städerna in-

räknade uti Profteri -Tabellerna, och kunde der-

ifrån icke urlkilijas annorlunda än genom en
fådan Probabilitets Ca^cul, fom är nyttjad föx

ändamålet uti Akademiens Handlingar för ångoo*
Att närmare komma till fanningen , inrättades

1802 färlkillda Formuiärer för Folkmängdens
beräknande i Städerna, uti hvilka de Landsför»
famlingar, fom till Städerna hörde icke finga

intagaSj och il^ulle utomdefs Tabellerne färdige

iqke med Proil- Tabellerne fammanflås, utan till

KongL Commisfionen enikillde infändas* — Ge*
nom denna författning äro närvarande Refulta»

ter ärhållne^ hvilka på många ftällen inträffa

med den nyfsnämnde fannolik^ beräkningen
3^

och i det hela eller i hufvudfumman för alla

Rikets Städer icke afviker derifrån mer än en-

dall med ett öfverlkott af 988 perfoner, hvilket

är få oväntadt när^ att jag icke vågar anfe det-

famma fåfom en tillökning, hvilken Städerne

möjligen kunnat få fedan I79f.

Uti Tabellen F förekommer jämväl,, i hvad
förhållande fumman af Folkmängden i hvarje

Läns Städer ftår till Folkmängden på Lands»
byggden, hvilket torde kunna leda till någon
beräkning rörande proportionen i rörelfen imel-

lan Städerna och Landsbyggden uti det ena Lä»^

net emot det andra.
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SVAMPAKTER, faknade i Flor. Svec.^ funåne i

Sverige och bejkrifm

af

OLOF SWARTZ.

(Fortsättning» *)

TTill de redan af mig fom Inhemike belkrifne^

faftän fom fådane tillförene icke anfedda Skif-

/vampar^ kunna äfven de följande ^ under lop*

pet af det förlidne året fenare anmärkte arter^

fåfom ockfå hörande till Svenlka Flora Uptagas^

nemligen:

AmaNITA.

A g a r 1 c u s (A.) mufcarius^ Far, P u e 11 a ;

^ minor^ pileo convexo, verrucis denudato,

P Perf. iyn, p. 2^3. Schaff, L t. 28.

Denna är åtminftone hälften mindre än den all-

männa Lyfande Flugfvampen och merändeis all^

delés

*J Se föregående Årgång — alla Qvartaler,,

A. (Amanica) M u f c a r i u s. \\ P u e 1 1 ^

MuUo C*°3} minot vulgari. Stipes tamen elongafus, (rpuha-

meus) bulbo radicall ovato. Pileus junioris ovatus apice Je-

viter depresAis, glaberrimws , nitens aurantio *ruber, absque

verrucis, nifi rarisiime eis praedltus j adulti planus, pallidior^

fer« citrinus cejitr» faturatior», marginem verfus radisto-ftriatus
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deles flit, utan vårtor, och träffas ftundonij lik*

väl aldrig ihop med den ftorre»

Le^iota.

A. (L.) a 1 U t a r i u s, pileo carnofo ex-hemi^

fphserico demum convexo planus obtufe um*
bonato alutaceo obfolete fqvamulofo , lamel*

lis incarnatis tandem fufcis; ftipite glabro

villofuloque, annulo laxo. Perf, iyn, p. 26f*

Hatteti, fom i början har en halfklotlik form
och inunder aldeles tilflutes af ringen, blir om*
fider mycket utvidgad och kännes lätt af fär-

gen, lik mörk klipping, men mörkiläckig af
det likfom fjäll teknade tilltrykta luddet. Ont
inre delarne blottas, rodna de i ögonblicket,

Lamellerne bli näftan brunfvarta till flut af det

ymniga frömjölet. De äro aldeles Ikiide ifrån

foten upunder hatten.

Svampen träffas i Skogar i September^ Sedd
omkring Cariberg»

' CORTI-»

A. (Lcpiöta) alutarius»

Sdpes 3 -poUicaris, crasf. digiti min. Tolidus tenaät, carne fibriW

lofa incarnata , villofulus, fubinde glaber. PiUus Initio hö*^

misphsricus Jhärgihe infle^to , demum explanatus conveiulus<

umbone mödica obtufa , fufco -brunneus 1. aiutaceus , fufco-

fqvamulofus, at fqvajnulsB adpresfse ut taftu Isevis; carnoful

intus aibidus, mox rutilans. Dlamet, explanati 3 -4>poll
^Annulus tenacior aibidus marglnem ftipiti adne<n-ens, dein in Ai.

pite laxe perf*ftens. LamelU junioris exalbido-carnea, deii

fufcefcentes pulverc feminali fuko-ferrugineo ; 4- ternatJE-2-

.3 lin. latffi, libers, bail rotundatiE, pilfO adifixae nec ftipiti-l

circa f^ipitcm »t in A. proccro^
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Cqrtinaria.

A. (C) c o 1 1 i n i t u S5 pileo carnöfo, primum
hemisphierico dein convexo fubumbonato ba-

dio viicofisfimo, lamellis pallide rufis, ftipite

transverfim in fqvamas niembranaceo - gelati-

nofas ruptOj annulo fubobfoieto; cortina niu»

cofa. Perf, fyn. p. 281* Soiosrh. f. t. 9.

Ganfka val känd af den geléaktiga iDCh ymni-
ga vätlka fom betäcker den fjälliga foten. —
Hatten är ovanligt klibbig äfven fom hinnan
under honom. Färgen varierar från mÖrk till

gulröd.

Vexer i fkugga Under tråden. Funnen äfven

på Gödfellemningar efter kor nära Carlbergs-

parken i Octob. och Novemb.

A. (C.) Glaucopus; magnus, pileo fufcefcen-

te olivaceo h fpadiceoj lamellis caerulefceiiti-

argilla-

(Cortinaria) c o i 1 i n i t u $.

Stiphes in confortlo crefcentes a-4-pon. l^-lpoll. ctasfi, fu*

perne fere crasfiores Tolidi ' annulatim rumpentes in fqvaittas

crasfas tomentofas pallide ferruglneas gelatina indiitas. Pilens

Jnitlö hemispsaericus dein convexus dllatatus diam. 3'-4-poU»

<arnofus, fufcujf 1. badius, 1. fcrruglneus i. fubaurantius, ViX

umbonatus glutinofus valde vifcofus. Annulus obfoletus ge-

latina ce^tiks. Cortina tenax , diaphana , in maturo dlftinfie

filamentofa. Lamella S-natse, disfits, veatricofsi fixsCj» pal-

lid» rufÄ; In juniore fubvlolace:^ 1, albid»,

A, (Ö.) G 1 a II c o p u s.

Seijpes 1 »bipolltcarus , folidus, durlufcutus iemunciam crasrus?

bafi bulbofu$; jumot laaatus, c^rulefcens, !.ans ferruginea
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argillaceis demilm cinnamomeis; ftipite bre-

viufculo bulbofo crasfo araneofo. Perj. fyn.

p. 382.

A« araneofus. Bult, h. t. 5-98 f. 2. B»

Hat få mycken likhet Jiiect A» viotacms att

jag förut anfedt denna blott Vara deraf afart

men torde med Ikäl böra ikiljas få vål för far-

gen pä hatten och fjelfva lamellerne, fom med
rner lÖklikt rotfäfte och fin Utmärkt liidna foté

Den vcxer i September under barrträd^ måiiga

tillfammanSj, men likVcäi åtfkilde,

Gymxopus*

(G.) c a r n o f 11 s , plleo convexo iimbonatö

candido difco medio rubefcente rubroqUe ma-
culata^

PiUa% diam. i - J - poil. convéxus carnafus -4emum planlufcu-

lus, brunneo- oiivaceiu 1. fpadiceus, tomento adpresfo rubigs-

lieo fparfö indutus , verfus marginem fubinde obfcuriör. Caro

c ras fa , alba. ,
Lameilte. bali emarglriatie , latiufcul^ fixse vix

decurrentös, 4-nati32, c^eruleicetiti -ärgillaceaj demum faturate

cinnämorrteas- Cordna ferruginea, araneofa, demuiti fagax^

Stipes infra cortlnam albefcens,

A, (Gymnopus) c ä r n o fu s,

Stlpltes fölltarn älterove m confortio, 2 -5 -pol!, crasiit. digltj

mlmmi , fiftulofi, bafi jnfinia feu ad radicem attenuati albido-

que viilofi, fuperne ftriatuli teretiufculr l«ves albi, ruborc

hinc inde fuffufi, laefione fangvineo-maculati, fub pileo (^ocu-

lo armato} aspeii, papillis mirtutis liquorem limpldum exftil-

iantibus. Plleus inltlo fere hemlsphsrlcus , mox expanfus

planiör, diam. 2-poll* & ultra, modice umbonatus & margU
ne inflexus carnofus (carne nivea) fuperficle Ijevi nec vifci-

candido-^rubigundus^ maculis hinc inde faturationbus fispe
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cuiata; iamellisj aibis ftipite deorflim åtte-

nuato pileö cöncolöre, Sowerb. f. t. 246.
Curt, fle Lotid, t. 71,

ibland de många iivita Svamparter fom förekom-
tna, är denna fnart Ikild i följe af fin med det

livita blandade rodnad och mörkare fläckar der
huden bli fvit fkrubbad. Den utflpprande vät-

Jkän på foten linder hatten äfven fom från la°

mellerne famt mindre behagliga lukten, förrå-

der något mifstänkt hos denna art. Träffas på
gräsVuxha ftällen under träd om höften r Sept,

Baron ^F. WrangeL anmärkté den famma förft^

liorr om hufvudftaden,

A. (G.) p al 1 e f c e tis, magniis, pileo obtufé
umbonato^ margine flexuofo exalbido - palle-

fcente, lamellis diftinctis fubdecurrentibUs un»

dulato-crifpis pallido-incarnatisj ftipite albo^
furfum crasiiore.

A, pallidus. Sowerb, f. t, 143,

Ä. fertilis^ Perf. fyn. p. 328= ?

K.p-.A.Hanål. II QjJärt G Är

mötatus. L&mdlx, dlftlnélse, fixs, 4 - nat« albids, ffaÖé m-
jbefcunt aetate ^allide flavefcentes. Pulvis fem. ecoloratus. Li=.

'!|uor aquei coioris e laitieilis erumpit, Odor iuaimce|3us fuiigofuf-

A. (G») pa 11 b fc ens.

Ssipia 5-4-poIL curvatui, radice attenisatu* , farfum dilatitus»

facpe coifipresfiuféulus , albös lavis nitens; foUdus^ facile fif=

filis. Fileui fubinde escehtricus irregularis convexus, (initi©

fubconictts") umbone öbtufisfimo^ margine varie flexuoAis ua<"

dulatus reHexus ut cyathi formam acquirat, earnofus diar»« 4-

^ölL^ colör«jåvidö» ilbö I, aibo-cinierifcentf a f«pefåci@ gk-
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Är ibland de ftörre. De ljusroda latnellerne

Ibm iitta mycket gleft^ röja lig lätt emot den
bleka eiler gråaktiga livitheten på hatten, fom
är ofta ganflva vanlkapad ai den i oordentiiga
fållor vikta kanten.

Vexer Under traden i September»

A. (G.) fphinx^ cefpitofus; pileo conVexO
pallido vifcofo medio brunneo^ lamellis can»

didis, llipite laevi flaVefcentej deorfum nigre»

fcente limbrino ^ bafi radicatö» Batfäh El.

fung. i4f. f. ii2* Perf, fyn. p, 314. fub A.
velutipede.

En tack art med hatten tnörkgul, midtpå och
hvit kring kanten äfVen fom Lamellerne, hvar^

igenom den ockfå Ikiljes från A^ velutipes ^ fom
förut är beJkrifven^ oCh hvilken defsutom har

ludden fot. Jag har fedt A. Jphinx Under Octob.

månad i Garlbergs trägård,

A. CG.)

iberrima. Lämelld fubdeéurreötes ^ diÄInÄs, valde låts, den-

te obtufö bafilarij ijnduiat© » crifp®,, pallido-incarnata, 4"

A* (G.) f p il i n

iff//)i"m plures m cefpitem congefti, radicatl (radke fimpHci

figida longisfiitia) infra fubtoraentoÄ , 2-3-polI., teretes, fi-

ilulofi, ijevés fub pileo flävicafites ^ deOrfuM fpadiceo-nigri-

cantes, pube ferrugineä te^ftis, elaftici, FiUus primum modice

ionvexus, deln fere plantis^ tarnofus, diam. fesqui I. a^poll,

glaber, vifcofus sn^argine teSiUisfimo exalbido paliefcente, me.

dio difco ocbraceo-bxunncö. tamäU d^nticUlo ©btufo adlix»f

8-natst, candlda-o
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Ä. (G.) O r c a d e s, circulatim gregarius^ piieo

conVexo fubirregiilari pailide brimneo} la-

meilis difcretis aqvofe albidis^ ftipite albe-

fcetite 5 demiim fufco brUnneo lubexcentrico,

Withering arr. 3. p. 33 f. Bok, fung» t. ifi.

A. pratenfis, Huäf, Angl. Soiverh, f, t 247*

A. coriaceus, Lightfoot Ö. Scot.

Vexer till ftort antal tillfamtnans i vida ringar,

fom pä fina Hällen få namn af Elfdanfar^ och
är härigenom lättare känd än af utfeendet och
färgen fom den har gemenfam med fiere andra,

Emedlertid vid nogare granfkning fkÖnjes Jätt

de tjocka laniellerne fom meftadels fitta parvis^

inen ibland 4- natim. Svampen framkommer
bittida öm höften, efter flere dagars regn och
veker på aldeles Öpna fält i beteshagar ^ färde*

les på något fluttande flällen.

Ånmärkn. Bör icke förbliandas med A. pratenjls Perf.
fyn, p. 304, hvilken ehuru lik denna, liar ned*
löpande lameller.

crasfitie pennae anferinas 1. tenuiores, albefcentes, in ^olorem

(difco ad marglnem depresfo, hinc fuburabonatus i-3-p0U«

dlametr. glaber, dilute brunneus» cgntro fsepe faturatiere^

ficcltate fubcoriaceus, tensx. tamell^ Vxhe^i ftipiti approxs»

anatae, latiufcute convexse binat® 1. 4=natsB I. rarius irregu-

Sarcs, crasfiufeuIsBj snitio aquofe ilHd«* demiim dslute bmR-

G 2 A, (G.)

A, (G.) Or ca des.
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A, (G.) e burneus^ gregarius , candidus pi

ieo fubcarnofo convexo piano Isevi glutinofo^

lame-ilis fubdiftantibus fubdecurrentibus can*

didis^ ftipite elongato, fub pileo farinulen»

to. Perf, fyn, p. 364. Bull, h. t, f f I,

A. lozi^oius. Scap, Garn. 2. p. 43 1*

A. nitens. SowerL £ t 71»

Denne 5 fom träffas i September^ i Skogarne ^

bland gräfet under traden är genaft kännbar af

fin fnöhvita färg^ den ömniga klara flem fom be*

täcker hatten och fom torkad gör den likfom

med fernisfa öfverftrukea. Lämellerne ^ då de
fåras 3 få en röd eller brandgul färg i luften.

Lukten är näftan ingen.

Mycäinä.

A. ( Mycseaa) fpinipes^ grei^arius , pileo

convexo umbonato exaibido-cinereo- ftriatulo

iamel-

A. (G*) c bu r ö e u 5e

C^reganus. Stlpei l ^4^polh crasfit. diglt» minons, feflus L
modice curvus adfcendens folidus, pallefcens, glabcr fub pi^

ko albido-farinulentus 1. obfolete fquamulofus. PiUus carno»

Culus convexo-planus , fisargine ^ubinde flexuefo reverro^ la»-

vii fuperficie valde glutinofo fubgelatinofo, candidus nxtens,

diam. 1-unciali & infra. Sublnde gluten deeft, tamen la->

visfimus. LamelU diftantes, leviter decurrentes* latiufgulaé,

candidse, demum pallefcentes , 4°nats«

A, (Mycjena) fp i n i p e

Cfeg&rie crefcit Stipite radice longlsdmå radicato hirfuCte fpinul^-

fs alba te(kOf floogatQ» j^-pellican^ teimi cra»jfitie Uncsr
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lämelHs albidis^ ftipite elongato teiixii pileo

concolore, bafi radicato, hirfutie fpinulofa

alba, Sowerh, f. t, 2o6.

Liknar A, (M.) potygrammus ^ men har mindre
klocklik hatt och icke ftrimig fot, på hvil-

ken luddet är likfom taggit. Färgen är mer
hvitgrå och ej få blänkande.

Den förekommer om höften vid ruttna trädsröt»

ter, der han intränger ofta par tum emellan
fpringorne. Ibland träffas han ock på gamla
tallkottar^

Lactifluus.

A, (Lactifluus) Ichoratusj piieo umbilicato

depresfo rugulofo pallido, zonis obföletis^

lamellifi ex incarnato-pallidis^ ftipite elongato

insequaii compresfiufculo. Batfch^ EL fung*

Cont, I, 38 f» 60,

G 3 Genon^

glaberrimo, fiftulofö, elaftico, expallerccnte -albldo. PiUuå.

fubhemifphöBrkus, initio umbonatus, dein convexus, diametro

wnciali» glaber, fubftriatulus , murinus 1. exalbido <- cin«retts»

S.amell^ fixs latiufculz, 4<'<iats, aquofe albids.

A. (La(f^iflm2s) I c K o r a r u s.^

Stlpes folitarius, J-poll. crasfit. f^-poJI. bad faepe curvus, co«ii=

presfiufqulus» inaequalis, fubfulcatus albefcens 1. pallidus, car^

nofus, folidus. Pileus initio piano - convexus , modice umbi-,

iicatus, dein centro depresfus, marglije convexo leviter ulidulato

Uriatulus , IsBvis pa^IIidus,, nunquam viCcofus., fybcarnofus centti

colore in rubicuodum vergente , zona una alterave obfoleta. Di-

tm^tr. f -4-polI. I.4^mU0 4-S«nat^B fix» L IsrhCime de-
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Genom fm il äta yta fårat färgen på hatt och
lameller jlvijjes den från A» piperatus L. Med
A. tefMceus Perf. iyn^ 4^1, bär den icke heller

förenas^ foai jag federmera funnit; ty den lift-

nämnde har inga zoner och färgen är mes: brand-

gul. Dennes faft är ganfka ymnig och hyitc

A« fuhinyotutus_ Batfch el. fiing. 37^ f. 204. har

ockfa någon likhet af denna,— men äger idgen
färga4 faft.

Sedd under träd i OctoK men fällan^

A. (LactifK) p e r g a ra e n Ii % pilea piano«eon-

vexo" media fubdepjesfo candido fubcoriaceo.

laevi; lamellis fordide albidis diftinctis; ftipi-

te exalbido-caerulefcente.

A. piperatus jSö/^/c//, EL fungc Confe. 1. t., ?

Kommer närmaft till A. hifieri^^ men fkiljes u«

tom den mindre ftorleken^, medelft den jemnt
aedböjde kanten och aideies icke trattlika for-

men,

curréntes p incarisato-pailjdse , verficolores di^^.In(J^ae, longiorcs,

ladufculas. Pulvls feminalis aibido-pallidus» Succus copxo-

fnsp la^leus.

A, (La<^tif^.) perg?im. enus,

Siipis C radice crasfa albida-. tomentofat obtufa i - 3 - poH., diam.

4: - X -unclali, laevis folidus, albicans, sjate in cspruleum ver-

gens. PlUus plano-conyexus , margjne parum deflexo, centro

in adultioribus concaviufculo» fubcarnofus fed corll inflar e«

lafticus, colore albidus (chirothecar. quafi alb. ) fuperficle fic-

ca nec glutinofa. Succus la^leus. Lamella dlftiné^K, adfixx»

4-nat£e, rarisrime furcat» , albidae , itate a pulvere Teiminals

fordidac 1. pallidap.
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jnen af hatten, fom är näftan plan. Ytan är

ajdeles pergamentslik. Saften injölkhvit. Jag
anfer nu Batfsh's. iigiir fnarare höja hit än till

Lifteri^
-

Träffas på några ftällen i Carlhiergs trägård un-

åQX Löfträden i September.

A, (Lactifl,) Theiogalus, piieo depresfo

fubinfundibuliformi ftipiteque flavicantibus

lamellis. albidis^ fucco flayo, P^r/, fy

431»-

Från A. piperatus. (torminofus Auet.) är den till-'

räckligt fkilld genom fin fmutsgula färg och lin

klibbighet, och i fynnerhet den fvafyelgula

faften, hvilken jemte frän lukt och bitande på
tungan utmärker Svampen fåfaTm giftig.

Yexte i Carlbergs, träglrd ibland gräfet i Septs.

A. (Rusfula) 1 i v i d u s, magnus ^ pileo fubde-

G 4 pres"

A* (Ladifl.) T K c i a g a I u s,

Silp€s ^-polL crasfit., x-fesquipjoll, teres, car«ofus„ foHdus, äa-

ylcans, albid© mjculofus. Pil.cus 3-6-poil. diam. convexm-
fculus, difco medio depresfus, fubiRfundibulIformls, margine

deflexoj ^arriofus , recens vifeofus , villo pgjlide- ferrugine©

adglutinatOa. Subftantla interiör alba; fucco colore Sulpburis,

~ ZameUtz 4"-nat^ approximatae nec furcatSg vix decurrentesj,

rigidae^, angufls, candidae mox flavkantes fauciatsf fuscum

Hayum. exftiUantes»,

A, (Rusfula) 1 i y i d u

didus. Piliu». fubmde excentricus, piano -» conve^cus , sentrai



Q? 1809, 4?^% Maj. S^uu.

presfo fubpurpurafcente livido^ marginem vet^

fiis virefcente, lameilis bafl furcatis candidis.

Ferf, fyn. p. 446.

TilifÖFene förblandad meå^ eller ?inf^dd for d^n
vanliga A. integer L. Den är likväl utmärkt
genom färgornej och de nedtill allmänt klufae
LameUerriej, fom tillika äro krufadeo

Förekommer på den torra marken, under Tak
lar 5 mäll i September»

A, ( R. ) O c h r o 1; e i| c u pileo lavefcenfee

planiiifculo^ margine l^vi, lamellis llipitc*

que albis. ^erf. fyn, p. 443,

Ämanita* 2374- var. Qchrohuca»^ HaU. helv. 2.

p. 162.

Agaricus pectinatus, v. ilavefcens. BuUi

Ockiå anfedd för afart af A, integer , men höt

ikiijas^ för fin mindre ftorlek och biekgula färg*

Träffas äfven i barrfkogar om^ häften.

Omfha».

«lfpresfo, glaber vjCcofus* livyus L palUde » purpuraf^ens ».

verfus marginem circum circa virefccns ; csrnofus at ficcus»

Lamcllx fixse, latas, plurima bafi furcatae, crajfiufculae rigidje,

approximatsE candidae fcnfim ^allefcentes ,
fragiles; bafi C^^*i

piieo adnexx} fubcrifgata? 1. crenulitJBc Odör nullus»

A t (R.) ochroicuc u $^

Siipes uncialis I. felquiunclalis , crasfit. 4igiti minlmi, cyUndri-

cus, inferne parum crasiipr, fiftulofu* , glaberrinms, candidus.

^^/7ca5-plano -cc>nvexus , latitu^. fefquiunciall & ultra j mrgi-
2ie leviter convexo flriätulo, cent,ro vix depresiiorf pallide
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Pmpha]i^eä,

A. (Otnphalea) g i b b u pileo fubtenui infuti-

Gibuliformi pallido , margine faepe irregula*

riter lobato^ inedio umbone prominente 5 ia-

mellis aibis3 flipite elaftico fubbplbofOo P^r/.

fyn, p. 449,

A, membranaceus. FL dan, t. ioi2, quoad
- fig. yix defcriptio Fahtii in Act, SoQ. h, n.

Hafn. 3, 2. p. 178.

Vexer både ftörre och mindre, men altid lätt

känd af fin tratt Iika farm ofh vid roten fop
en lök utvidgade fot fom derjemte har en fär-

dele» fpänftighet. Hattens färg är ungefär

fom ljus klipping, och den lilla uphöjning fom
finnes midt på difken, ehuru Itundom mindre
märkbar, är fäilfam eller ovanlig i denna af* v

delning, men den bör dock hitföras.

Är icke fäilfam i. barrCkogar bland gräfet^ meft

|)ä torra ftällen, i början af höften.

G f A. (O.)

iuteus 1, Äavens, medlo faturatmre; carnofulus, fed no» fucn

eulentus. Lamells asqualeS , Äxse , reélae , albidae in pallidum,

ergeiites.

A, (Omphalea) g i b b u

Stlpes li- 2- poIU, bafi valde dilatatus fubbulbofus albld^-vU-

lofuss teres folidus, Oarvis plerum^jue intös erofus, inde ca-

y«0 glaber albefcens 1. ^allxdiis, elafticus nec fragUis. P{leus

prinium planiufculus centrq d^presfo, umbone parva Tubpapil-

lari» demum Infundibuliformls, diam. fsepe 5 - poll. ambitu pla-

ijiori 1. margine lobato-flaccido, fere excarnis, fubmembrana-

ceus pallef<;ens 1. ftramineusj fubftantia molliori. Lamells

contiguae, decurrentes, qofltigua?, latiufculae, 4- hats» s^ibid«j

<äemum palUdiorei,
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A, (O.) a in e t h y f t i n u s, pileo convexo, pri»

mum Irete vioiaceOj derijuni canefcente^ la-

meliis diftantibus concoloribus; flipite elon-

gato tereti, Ptrf. fyn. 46f« Sowerb^ L t. 1^7.

Har mycken likhet; med A. farinaceur^ men är

aldeles flät och färgen mer blåaktig fon?. med
lidren blir gråbrun*^

Finnes i Talllkogar ibland gräfet^^ fen fe på, hö--

ilen^ fåfom i No\f«

A o (O.) m u r a I i; s ^, ^ minör^ pitea convexa u.m-^

bilicato radiato, ftriatulp, pallide rufefcente

;

lamellis decurrentibus pallidioribus 5 ftipite

tenui pileD CQncolore» Somerb, f., t* 322,.

Yexer på dpna torra ftällen ibland gräfefe ^
mycket fent om bÖften» Utom färgen, faller

den genaft i ögat med defs djupt håliga eller

trattlika medelpunkt^ mer än på någon annan
^ " af'

A.. (O;.) 3, m, e t II, y f ^ inn s.,

Stipesf ^ f »poli. crasfit. penns: artferin^;.,^ ftftulofus,, glaberrimus^

^ioIac$us» bafi villofus» PiUus l -^l^poU. diam, convexus^

initio fubhemifpcBricus glaberrimus, junior läste violaceus, fen-

{itn planior, caneCcen?, m3rgine;m verfus ftriatuIusB Lamdla.^

diftinåaEg 4-.Ka.tJE!, lats^ufcuIaE , pallide xiplsceae.

Ao (0«) m u r a 1 i «^

Hjungl fubconfertim crcfce.ntea. L difcreti, 5//;7**.fefnmicialis „ as-

furgens, linea vix crasEor Ice vis fufco - rufefcens folidus ela-

ftlcus, JPi/tftt^ initio clayiformis, mox convexus, centro pro*

funde umbilicato
, Ievis». radigto - flriatus > djam. ^- f»- unciae,

margine. nunc piano, nunc modxce inflexo, fubcrenulato ; fra-

gilis. Lamdlfs decurrentes difcretae , 4 <. aat£» aquofe albi«

diet 1, pallidas.
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af famma ordning och ftorlek. Hatten är flim-

dom mycket liten och vanftäild af de långt ned-

löpande lamelienieo

Pleurofus.

A. ( Pleuropus) a t r o - 1 o m e n t o f u s ^ jtia ^

gntis, pileo convexo fufca- ferrugineo j lamel-

lis pallidis albidisque^ ftipite cylindrico fub-

curyato tomentofo atrofufco. Perf, fyn, po

472o Batfch El. fungo 39. t, 8. f« 32.

Lika utmärkt genom lin långa^^ tjocka, oform ^

liga famt mörkludna fot, fom genom den med
en fammetslik yta betä.kta hatten och def& in-

vikta kant. Foten blekgul inuti ^ blir genafl

blå, då han affkäres. Svampen , fom meren-^

dels lemnas orörd af Infectiarver, förekommer
vexande bland iöfmosfor nära rutnade trädftiib-

bar om höften , men är blott fällfamt funnen om»
kring Carlberg»

Föregående nu befkrifne 99 färlkildte Skiffuam^.

par kunna fåledes anfes fåfom lika många nya
tiilfkott

A, (Pleuropus) a t r o - t o m e n t o f u s«

Stipes fubfolitarius , ^ -
f - pollicaris, crasfitie unclam fafpe fu«

perans, fubcurvatus cyiindraceus bafi anguftior, folldus, durl-

.ufculus , extus fufco - tojnentofus intus mollmfculus fubflave-

fcens , disfeélus mox colorem in violaceum mutans. Pileus

planiufculus, obliqyus, diametr. 5-unciali, medio difco fu-»

binde depresriore, m^rgine, invoiuto ; carnofus Hccus, fufco-

ierruglneo velutlnusj demum fcabriufculus- Lamilla, eontiguae»

adnatae, vik decurrentes» 4-natae» albo-flavae.
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tillfkott på den Inhemfka Örtlängden, och an-

talet af de fpecifikt bellämde Svenfke Arter ut-

gör tillfammans 120, Men många flere finnas

,

hvilka ockfå böra framdeles efter nogare granlk»

fiing uptagas. Emedlertid Ikola härefter i ord-

ning följa de öfrige ho? ofs hittills obekanl^
Fungi GymnocarpK

(F»rt8lttxsmg i etfe fdljaiiide Quast^

)

FÖR^
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Fhrmkning pä de i Sverige täxande arter af
L afi) arne s familj i

af

ERIK ACHARIUS.

( Forrsåttning. *)

OpEGRÄPHA, Apothecium oblongO- elongatuHi

feslile, membrana colorata(a*

tra) tectum* difco angufatö

marginato, parenchymate Imi*

lari. TÄaZ/MJ cruftaceus, iiem-

branaceus vel leprofus, ini«

forniis.

t Hy f t er in ^, Apotheciis fuhrotundo - oton*-

gis U etlipticis^ majoribus pauUo tongmbus*

* O. n i m b o f a : crufta fubrimofa insequbili

albisfima^ apotheciis confertis minutis orali-

oblongis turgidis, difco claufo.

Växer på barken af åldrige Afear»

^ O- P e r f o o il i i : crtifta tattarea laeviiicula

cohaerente inaequabili, apotheciis fubimnerfis

oblongis turgidis rugofis^ difco demun: fub-

Jehifcente,

Täffas
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( Träffas fällan på ftenat vid berg fom hålla

\ Talk eller Schiffer.

r. * aporea crufta tartareo » leprofa inasquabili

ulvcrulenca} apotheciis fubrotundis diffor»

iiibusque flexuolis jDlicatö-tortuofis vario mo»
lö dehifcentiblis»

På ftenar och i bergsfkräfvor nog fiillfynt,

0. m ä c il 1 a r i s : crufta deieniiinata inaeqiia-

teli fufcoatra; apotheéiis miniitis cöngeftisfubr

r)tlindis convexis, difco rimaeforniL

Finnes på lläta barken af yngre grenar

på Ek.

Var ^ f^^i^^^' crufta determinäta irregiiiari Fu»

fcb-atra fiibinde rligofo- fubplicata; apothe=

cis rrtinutls fubröttindiis oblongisque demiitn

ritofis irregularibus^ difcö deliifcentet

På de fmärre fläta grenarne äf Bok^

^ O. Il e r p e i j c a: criife iubeffula ieniiisfuné

ri^iilofo- rugulofa cinereo -fufca; apotheciis
miiutis confertis adpresfis convexis oblongis
lolgiufculisque, difco rimaeformi.

•'örekommer fäilfamt på fläta barken ä£

Afp och Alk,

OA u I v e 1 1 a : crufta fubrugofa albida; a-

poheciis fparfis oblongo- eliipticis concavns

cyilbiforinibus.

Är
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Är hos ofs funnen på näfvern af Björk.

* O. n o t h a: cruHa fubleprofa albida, apothe*

ciis fesfilibus fparfis fubrotundis difformibus^

difco piano demum convexiufculoj margine
fubevanefcente.

På gämla bårklöfa Älmar o«h Lindar

* Ö. b v a 1 i f o r m i s : crufta tenuisfiina glau-

cefcente^ apötheciis ovali' ellipticis obtufis,

difco piano -convexiufculo rugofiufculo j mar-

gine tenui integerrimo perliflente.

Ganfka tällfynt på gamla öch Öäta plank.

* ö. p a r a 1 i e i a: crufta tenui alba; apotheciiS

lineari-ellipticis acuminatis^ difco piano.

Är icke tällfynt på trä> fåfom ftubbar^

gamla plank och gärdesgårdar.

O. d i a p h o i" a : crufta tenui fordide albo=
fubtinerafcente^ apötheciis vari is, minoribus
fubrotundis^ majoribus oblongis attcnuatis^
difco piano.

Träffas på barken af flete träd, fåfom Bok,
Alk, Björk, Al 3 Afp, få väl fom defs •

artförändringar.

Var. * fpufcata: crufta cinerea; apötheciis fubro-

tundis obiongisque concaviufculis, majoribus

canaliculatis demum planiufculis.

Var«>
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Var. * fpaniota> crufta teimi fub|iitida albo cine-

rafcente^ apotheciis miniitis fparfis oblongo-el-

lipticis, difco ftibclaiifo demumhiante et piano.

11 A ty X o r i n^, Apotheciis vuriis^ quam-

fluribus etongatis tinearibus^

O, vulgata: crufta ieprofa flocculofo -fubpul^

verulenta albo- virefcente; apotheciis ftsfiii-

bus väriis, longioribus fubteretibus glabris

fubrugoiiSj difco rimaéformi»

Lichen rugöfus LiNH.

Träffas på den fjälliga barkeii å Grariaro

* O. fider elia: crufta membranacea l^viga^

ta cinerafcenti-fufca, apotheciis depresfts cön*

vexiufculis fimplicibus ramofis fubfteilatisquej

difco catialiciilatöo

Förekommer på barkén af Bok^ Axre oeh

Ekegrenar..

*0. f t é n o c a r
t>

a: crufta membranacea l^viga^

ta albo-glaucefcente, apotheciis variis, mino-

ribus globofis oblpngisque, majoribus longis-

fimis anguftisftmis teretiufculis rugulofiS fle^

äsUofis^ difcö claufo.

Finnes växande på llammarne af gamU
Lönnar och Tallar^

* O. epifpafta* crufta fubdeterminata Ixvh
gata nitida glaucefcentej apotheciis minutis

onve.^is
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tönvexiS Variisjj minöriblis pilnctiförmibus, lon-

gioribus exilislimis flexuods subramöfiSj mar-

ginibus tenuisfimis fubnullis.

På fläiä barken unga Lohnat och Haft-

Caftatiie-trädl

ar. ^ Caragans : crn&a. tenuisfima fiibnulla oli-

vaceaj apotheciis tumidulis glabris iimplicibus

oblongis et difformibus fteliato -ramofis angu-

lofisqUCi

På tunna och fläta barken af Siberilka Ärt^

trädet (Robinia)^

O. d en i g r a ta: crufta determinåta menibrä-

nacea albo-pallefcente, apotheciis glabris fub*

nitidis confertis löngiiifculis fiexuoÖs fimplici'

bus ramollsque^ difco canaliculato dehifcente^

Träffais på fläta barken af grenariie på A-
fkar.

aro ^fltröi» crufta fubeffufa alba^ apotheciis con^

fertiislimis flexuofis confluentibus ramofis.

På iiammärrie och grenärne siiéd flat bark
af unga Afliar oéh Ékar^

O. r i tn ä 1 i s : emfta efFufa C!iiereä3 apöthé»

ciis oblongiä longiufculisque iimplicibus recti^

ufculis, difco con(:avo eaualiculatö, marginibus

eievatis fubinflexis.

K.V.äMandlAlQpark M På
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På barken å ftammarne af Afp, Ek, Pil och
Valnöt- träd.

* O. f i g n a t a : crufta effufa tenuisfima albo-glau-

cefcentej apotheciis fesfiiibus variis obtufiu«

fculisj majoribus elongatis flexUofis^ difco di*

latato piano demum convexiufculo.

Förekommer p4 uttorkad bark af Ekeftam«
mar.

Crortfättning i ett följande Qnartal.)
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Geogmfijkä Bredder och Längder äf Orter i Ö-

JlergötldJjd öCh Kälniar Län , hejlamda genom

ajlromniifkd och cbronometrifka Obfervatwner

af

C. P. HÄLLSTRÖM.

fLefan till änftällande af desfa Obfetvationer fö-

retogs på Herr Bergs» Råd. Frih. Hermelins an-

modan och bekoftnad^ famt ttied de honom till*

höriga inftriimenter Clironometer och SpegeUSextant^

Chronometeriis dägligä framikridnitig före
och efter refan Vat

emellan i ^ och 7 Maj + 46$''2iö i dygnet.
7 och 8 465"47
8 oéh 10 48/^6

10 och 12 48^'^4i

12 Maj och 12 Juni 495"ig
12 och Ig 463"i27

18 och 22 495^4?
22 och 26 49/13
26 och 1 Juli 46/61
I och 4 47/9^
4 och 8 46,"gi
8 och 13 4Vj"4g
lfoch2o 43/86
7 0ch2QA^g. 4f/4^

M i 'Till
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Till Sextanten nyttjades artificiel Horizont

af Bomolja och defs mifsvisning var beftändigt

— 45:,^' fom bör läggas till hälften af de an-

förda Solhöjderne. Den 20 Juli var Chronome-
tern 23^ 48' ^o,"7l medeltid, efter Stockholms,
Obfervatorii Meridian.

Norrköpings Sattängstorget ^ den 2$ Juli.

22j 26" 99° 18' o*' 44"
„ 13" — 30' fo" ---13' 47"
" 55* 5*4" — 34' 30" —13' 16"

Chronometern 23* 5*8' 425"63 medeltid.

Solens middagshöjd 103^ 29' 30"
Bredden fg"" 36' 3"

Denfamma 58^36' 4" af Solhöj-

der omkring middagen.

Linköpings Torget den 24 Juli,

22^ 2' 22** 91° & ld[ Q} 12' 32"

„ 3' 7" ~ 14' 30"^ — II' 47"

. ^ 3* f
5'* — 23' lO^' — 10' <^9''

Chronometern I* 33j%4 medeltid.

Solens middagshöjd 103^ 27' 30"
Bredden 5'8° 24' 36"
Deufamma ^8*^ 24' 49'' af 10 Solhöj*

der omkring middagen,

ÅT/flj Gäjlgifvaregard^ den 3^^i*

22* 6' 40'' 91° 20*' 2* 9' 41''

7' 2 92^ & 40" — 8'

~ 8' 12^' — 14' 50'' _ 8' 10"

— 8' f 5" ~ 22' 40" — 7' 27''

Chronö*



igog? ^^i- e?«^^- 105

Chronometern O* 2' 165^^39 »medeltid»

Solens middagshöjd 103^ fo' 40"

Bredden 5-3° o' I4"
Detifamma 5^8° o' 9'' af il Solhöj-

der omkring middagen.

Wimmerby^ Torget^ den 26 Juli.

Sann midi,

22* 14' 7" 93° 24' o'' O* 8' I2,"6X

— i^' 7" ~ 34' 30" — — I2,"44
— 41" — 40' 20'' — ~ I25"98
— 16* 16" — 46' 30'' — — I2,^^OQ

Medium 0« 8' 125"^!

Chronometern O' 2' 6,"4I medeltid.

Solens middagshöjd 104° 4' fo''

Bredden 5*7® 40' 3*'

Denfamma 39' f
8" af 14 Solhöj-

der omkring middagen»

Wejlervik^ Torget^ den 2y Juli.

21* 3' 78"^ 5-4' 20'' 3' 7' 38"
— 4' 34" 79° 3' qo" —6' i^8"_ 5-' 10" — II' 40'' —6' 23''

_ S^'* ~ 21' 10" —v' 41''

Chronometern 23* 5-9' ^33''! I medeltid.

Solens middagshöjd 103° 2^' 30"
Bredden ^7° 46' 18''

Denfamma ^7® 46' 14" af 20 Solhöj»

der omkring middagen;

Wej}ervik dm 28 JuU,

22' 7* 13" 91® 29' 20'^ 2^ 4^*^

H 3 ^ 7ö
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_ 8' 34'- 43' ^o" V ^S^'

€hFonometern o- ^69^0")

Solens middagshöjd 102*^ 5' 8* Io"

Bredden ^7^ 46^

Denfamma i7^ 46' 22'^ af 19 Solhöj-

der omkring middagen,

Qufim^ Bruksgården^ den. ^j? Juli.^

27} 9' 37^* 90^ 29' ^O" 2* ^9*^

™ II' 3-- — 44' 30'' ^4- 34"
— II' 46'^ ^ o" ~3' fl''

-^12^26^^ — fg' 5*0'^ —3* 10''

Chronometern I f6^"73 medeltid.

Solens middagshöjd loi® 31^ o"
Bredden 58^ 1 5'- 47'^

Denfamma i^^ 4^'- af 20 Solhöj-

der onikring middagen,

Norrköping den so Jf^^U

10^ 24^^ 89^ 20' o'' 2* 9* 16'*

—
- II' <;s'^ — 3i:^

20'^ —7^ 46'*

^ 13' 10^^ ~» 48' 10" — 6' 32"'

Chronometern ' Q} 4' l/'43
Solens middagshöjd loo® 2l' 30'*

Bredden ^8^ 36^ l6'^

Denfamma f 8® 36' 6'' af 7 Solhöjder
omkring niiddageno

HälkJIad, Kyrkan^ den Ji JulL

22^ 6' 36" 87® 26' 10''

„ 7' 14^' — 32' 50"
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™ 7' 5^3" _ 39' 40^'

™ 9' 10'' —. 5'3' 20"

Chronometern 0^7' I05"i2 medeltid»

Solens middagshöjd 99° 34' 30'' ^

Bredden ^8° 4^' 3''

Denfamma 5*8° 44' fi^'' af 15 Sol-

höjder omkring raiddagen.

Wadjlena^ midt i Staden^ den i Aug,

21^ 46' 24" 82® 5*4' fo" 2^ 46' 20"

~ 48' 46'' 83° 23' 20" — 43'

~ 49' 40" — 33' 40'' —43' 8"
;— 5-0' 17'' — 41' 20" — 42' 29"

Chronometern O* 10' 4o/'96
.Solens middagshöjd 99^ 39' <^o**

Bredden ^8*^ 27' 34''

Denfamma ^8*^ 27** 2/' af 20 Solhöjder
omkring middagen.

. Hejler^ Gäjlgifvaregårdj den 2 Aug,

i
22^ <;* 14" 86^ 25*' <ro" 2V 28' 2"

— 5*' 49" — 32' 20'' — 27' 28'^

- ^7* 6" — 46' fo" _ 2&
i — lo' 26'' 87® 22' so'* —22' fl''

^
Chronometern O' 10' S'9,"f9 medeltid.

Solens middagshöjd 99® 44' fo"
Bredden f8° 9' 40'^

Denfamma ^8° 9' 38'' af 13 Solhöjder
omkring middagen.

Norrköping den 4 Aug.

22^ 32' 49" 90^ o' 20"* I^^ f3* 31"

H4 —ssr
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— 34' 19" ~ 13' 30" ^2' i'^

Chroiiometern O* 7' 4l9''89

Solens middagshöjd 97® 49' 30*'

Bredden ^8*^ 36^ 2''

Denfamma 3^' 56" af 13 Solhöjder

omkring middagen.

Södsrtelje^ Rådhufet ^ den 6 Aug.

Sann middag.

20* 14' 14'* 60° 5:2^ 40" 0« 8' f43^00— 14' 5'7'' ti"" 3' o" . f4AS-
^ 16' li'^ — 21' o'' — — SA-i^

Medium O* 8/ f4/'30
Chrooometern 3^ 225"8o
Solens middagshöjd9V^ 33^ o'*

Bredden <r9^ ll' 54"
Denfamma 59® 11^ f3^' af 17 Solhöjder

omkring middagen,

Stockhotm den 7

Chrononietern O* 2* ?85"3I medeltid^ efter

Obfervat. Meridian.

Vid beftämmandet af Orternas Längder 3 i

anledning af föregående Obfervationer, anfer

jag vara tjenligaft, att beräkna dem efter Norr«

köpings Meridian, Som defs läge i veiler från

Stockholms Oblervatorium genom flere obferva-

tioner blifvit med tämlig noggranhet funnit ^

och denna Ort under närvarande refa utgjort en
hufvudftation ^ vinnes tilläfventyrs fäkrare reful-

täter för Längderne, än om de fkuUe omedel-
bart
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bart hänföras till Stockholms Meridian, For att

likväl vifa, hvad utflag för Längden af Norr-

köping Obfervationerna nu gifvit, förutfätter

jag följande Tabell, uti hviiken Obfervationen

i Södertelje äfven upptages. Uppftällningen der*

af grundar fig på den förmodan, att Chronome-
tern under refedagarna emellan Stockholm och
Norrköping haft en enformig gång. Ifrån den
20 Juli till den 7 Aug. var defs framfkridning

^8l75"6o. Afdragas derifrån de f395^^265 fom
belöpa fig pä tiden emellan den 23 Juli och den

4 Aug. återftå 2785"345 hvilka för de öfrige 6
ciagarne utgöra ^ 46^"3g i dygnet, ett värde^

fom tämligen väl inftämmer med det förut fram»

fällda förhållandet af Urets gång.

H <^ Chron®»
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Antages Längden af Norrköping, enligt

medeltal af nu och förut anftällda Obfervatio*

ner, till 7' ^Oj^By i Tid, blifva föregående Or-
ters Meridian • ikillnader Vefter från Stock-

holms Obfervatorium följande

:

^ <T »Ti S:

^ 0^ 3

v» S# \« \# v* v* "k* ^-^'^^ Ä»

00 -q 00 ^ K) M
3'

ooooooooOo •

-^4:iOOUjN>4^\0 0^^ Q

^ ^ ^ ^ -/^ ^ »-^

VD oooooooo'^'vj 000000OOOOOO OOOO
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FÖRTEKNI^^G

fä de RSn^ fom dro införde i dem

Quartah Handlingar*

Pag.

t. Om Sven/ka Tahell-tVerkt ^ åren iSöi^igos,

Polkmängdené Af HenriIC Nicander (fori^

fattningJ, * • * ^ a ° 69.

2. SVAMPARTER, faknade i Flor. Svec.^ fund^

ne i Sverige och bejkrifne af OioF SvARt:^

(fortfattning')^ * * - ^ «= 8I<

g« Förteckning pä de i Sverige växande arter

af Lafvarnes familjs af Eric AcMARiui

(fortfMtning). « * - ^ ^ 9'7<

4* Geografijha Bredder och Längder af Orter i

öjlergötland och Kalmar Län^ hejlämda ge»

nom ajlronomijkq och chrönometrijka Obferva*^

tioner i§08 af C, P, Hällström - iol<



TaB. E. N:Ol,

Alt. I. § I.

Undervisnings • Staten.

Präster

Lärare vid Lärovärken

Öfnings • Mästare

Studerande

Kyrko - Betjänter

V. Sjömän.

(Skeppare

3983
606 Lotsar

yg Fyrbäks

4619
4^98

§. II. Civil - Staten.

Civile Ämbets och Tjenstemän Högre

och Lägre
Medici

Fältskärer

Arkitecter

Kron • Betjening

Tull - Betjening

Bärgs • Betjening

Police. Betjening

Jägeri och Skogs - Betjening

13884

Slufs- Bro- och Fäij

Dykeri - Betjening

Vakt - Betjening

Betjening

§. in. Krigs - Staten.

Officerare

Under - Officerare

]

Soldater och Båtsmän
Skepps- och Fält - Timmermän
Musikanter och Trumslagare
Tråfskuskar och Drängar
Stads - Vaktef
Brand • Vakter

§. VI. Bönder.

Bönder på egnaHemman
Bönder på »ndras Hem

man
Torpare
Nybyggare sedan sist:

Qvinqven.
Arbetsföre Backstugu

Boer
Arbetsföre Inhyses-Män
Skärbönder och Fiska

Äldrige Bönder ochTor.

^^y' paresom upphört med

294'

436

^322
103

276

9
1329

1393
143

11313

203243

f926T
87807

4266

§. VIII.
•

Konstnärer och Handtvörkarepå Landet,

Byggmästare
Murare
Målare
Orgel - Byggare
Sadelmakare
Skomakare
Skräddare
Smeder och Hof • Slagare
Snickare

Stenhuggare

Stolmakare
Svarfvare

Tunnbindare
TTrniakare

Vagnmakare

Mä-
stare

II

266

34
3

87
2994
3

1916
416
39
4

70
2^

32

1037

Landtbruket
Bonde - Drängar

1

— Gossar

XII,

f_ Hustrur i Enhor och Barn,

43 Männernes Hustrur i'

Huftrur

och

Enkor.

15
2
36

2074
2731
^32
120

Sumrraa 81004^

§. IV. Handlande,

Crössöret

Mäklare
Skeppsklaierare

Bokhandlare
Möbelhandlare
Nipperhandlare
Minuthandlare

Kaffe - Kokare
Källarmästare

Traktörer

Krögare

Summa

Hus-

1

Bön-

der.

48

2394
27

41

399

438S

§. vn. .

2307 f^^'->'M" Betjening.

24l3 ,Inspectorer och Fogdar

48830 Kammartjenare

I ^2 f l
Trägårdsmästare

102 f
'.Trägårds-Drängar

f06 Lakejer och Uppassare

398 J.äg-ire

784 Angs och Skogs-Väktare
'Kuskar

Fiskare

GårdsDrängar
Tjenst-Gåssar

Kockar

57788

Handels
Betjenini

I

24

31

21

2834

Sur

§. IX.

Tjenjl-Ledige och Posfesfwnater.

Ur tjenst gångne af §. I. Lärare

§. n. Civil-ftaten

§. in. Krigsftaten

§. IV. Handlande

§. V. Sjömän

§. VII. HerrfkapS'

Betjen.

§. VIII. Handtvärk
på Land.

§. IX. Br.uks-Idkare

§. XL Handtvärk,

i fläderna

Possessionater på Landet
Utflyttade Borgare på Landet
Borgare i Köpingar på Landet

Landtmän, som icke kunna hänföras

till annan §.

Stadsboer, som icke äro Borgare.

Borgare, som icke kunna hänföras till

annan §.

Arbetskarlar i Städerna.

I.

IL
§. III.

§. IV.

§• V.
§. VL
§• VIL
§. VM
§.IX.
- X.

§. XL
Hustrur , som sköta annan

näring än mannen
Hustrur, som lefva ensamme
Hustrur i §§. XIV och XV.
Enkor i §§.IV,X, Xl,som

fortsätta männernes nä-

ringsfång

Enkor i §. VI, som hafva

Gårdsbruk

Enkor i §. IX, som hafva

Landtbruk

Enkor efter Ståndspersoner

16;^ i §§.I,II,in, V,och

ifiS y^v
••

^

367 bruk
(i.^ Enkor, som lefva

Medel
Enkor, som lef- S i Städerna

va af Arbete ? på Landet

Enkor, som lefva hos sina

Bär

Enkor i andras S i Städerna

tjenst ? på Landet

Enkor i §§ XIV och XV
Fosterbarn på |. ^^-^^^^^^

\ på Landet

7754
71

42685
2701
6376

453558
7854

7

8609
9878

115x8

1360
4741
9014

Omyndige Barn,

Qvink.Mank.

6007
6002
41096
2072

5049
3894T3

f6o2
6916
4667
16440
8I04

XIII,

Ogifte af QvinkÖnet.

Ogifte Sällskapsfruntimmer6607

6959I Guvernanter
Hushållerskor

Kammarjungfrur'

i Städerna

på Landet

412^9
2810

5617

378304

6259 Bodqvinnor i §§. IV , X, XI
16973

:
Arbetsqvinnor i §. X.

92431 Ogifte, som lefva af egna

I

,
medel

485 Ogifte, som bo för sig sjelf-

ve och lefva S i Städerna
af arbete c på Landet

Ogifte i §§. XIV och XV

3^226

X och XI följa uti nästa Tab. E.

N:o 2.

1030
666
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[
BrHX, Fabriker, ni. m.

Apotekare
iBruK, Alun

Beck
Glas

Järn • Manufactur

Kopparhamrar
Kopparhyttot

Krut

Mas • Vgnar
WaSlings

Pappers
Fip

PolUins

FuJer och ftärkelfe

Silfver Guld, Blyhyttor

Socker

Spikhamrar

Stålverks

Stång - Jirnshamrar

Svafvel, Vitnolj Rödfärg

Såp, och Tvål
Tegel

Verk
Band
Blyhvitts

BuUdans
Degel och Eldfafte Ler-kärls

Klädes

Kort

Lack
Linne och Bom • Ulls ,

Nål
tygs

Strumpors

Bränneri

Calfiner •

Fabrik,

Conto- Miifta-

rirter. re.

Regarr.s

Regarns
Satfi.ans

Siden

Silkes-ftruraps

Spegel
Tobaks
Ylle - tygs

"iJle • ftrumps

Garfveri

Gevärs - Fsctori

Gjuteri

Gruf- Brytning, Guld
Koppar
Järn
Marmor
Silfver och Bly
Stenkols

Kalkbrytning och bränning

Kimröks - Tillvärkning
Kolare
Lin - Olje - Kokeri
Laxfllkeri

Mekanilka Verkftäder

Oljeflageri

Pottafte - Bränning
Qvarnar
Saltpeter - Kokning
Skedvattens Deftillcring

S = ;:f;f>eri

Brytning
'.rk

; Bränning
i rankokeri

Tryckeri, Bok
Kattum

Valli och Skärvärk
Valkvirk

Gosfar.
ISalu-Bods-Betj.

Maiik. ;
Ovink.

-1 2I IOC>

4 1.^ 22 8 4 37T

8 3 2 i

8 26 86 46 68 203 II

44 134 . 383 731 797

3 7 3 T 17 8 108 I

47 10 16 6 6 720

I 7 2 4T 4

241 84 13 T 64 32 1283 187

3 32 3 30 i>7

18 ^ S 47 202 126 122 31

I 20 3 18 I

I 4 II I f 29 S

2 • I 20

1 141

18 17 19 II 4 199

4

I 4 26 19 14 13

146 f74 991 1221 903 22/6 130

3 I 26 6

6 2 7 I 71 T6

19 i 91 18 12 702 82

2S II 27 1 I 428 6
I 4 I

17 3 27 II II 9 T

I 7

s 12 83 23 £19 38

8 6 4
fin 14 246 179 288 678

1 2 I 10 6

3 I . 2 2 I

II 4^ - f9 17 10 18

2 4' 27

I I 8 2 - 13

I 8 31 12 I I

I 4 II

47 I 23 263 90 28 366

iS 2 97 40 16 3 T

7 8 12 9
2S 8 27 Tf 160

,

346 9
II I f T4 10 'II

14 26 24 5

7 13 23 6 3

2 226 81 7"!

" IT 16 19 2 89
I 43

3 2 36 842 9
AoDb 17 ^3 I 20 1647 293

I 7
I 34

120 133

2S 7 1X2 105 7

8 3 230^ i3f
I 3

I 13

23

I-

7*1 gg j 127 ut 215'$

9 S3 ^: 9 7C

3

9T ge 3S
2i

3 3
I 2 7 1 17 3: 309

)'-'

45\ 28
11 0

0 j 24
10 I I

83 I 13 3 1 6

3 12 14c 47 1

12 3 lO 75

3

4 5 12

6 13 2 f 3

1^72 1376 3679* 3I3() 17799) 3'^47

§. XL
Aon/7w. och Handtv. i Städerna.

Bagare
Barberare

Beredare af Skinn och Läder

Bildhuggare
Blockmakare
BUickllagare

Bokbindare
Borftbindare

Bryggare
Bundtmakare
Byggmättare
Carduansmakare
Chocolad-Tillvärkare

Cilelörer

Deeelformare, och Tillvar-

kare af Eldfafte Lerkärl

Deftillatorcr

Emaljörer

Filhuggare

Filtmakare

Fifkare

Filk- Köpare
Formfliärare

Fotral - Makare
Färgare

Förgyllare

Garfvare
Gelbgjutare
Gipsbildare

Glasmäftare

Glasfliparé

Gravörer
Gulddragare
Guldllagare

Guldfmeder
Gördelmakare
Hagelftöpare
Hanfkmakare
Hattmakare
Hofflagare

Hyrkufkar
Inflrumentinakare

Juvelerare

Kammakare
Kardmakare
Klenfmeder
Klåckgjutaro

Knappniakare
Kniifmedeir

Kopparflagare

Ivoppartryckare

Korklkärare
Kratsborftmakare

Krukmakare
Lakerarc
Linneväfvare
Mekanifter

Medaljörer
Murmällare
Mäsfingsflagare

Målare
Möbel - Beklädiire

Nålmakarc

Transport

Mäfta-

r e.

324

I091

44
4
6

219
17

331

S2
2

178
2

17
6

,
4

281

12'i

2

210

371
204
17

34
39
2T
12

239
13

249'

2

95
4
3

x6f

Gefäl-

ler.

226

229

3

__48

I773

266

42

4^2
26

128
I

16

Värk-
Dräng.

72

29

4
160
I?

227

57

83

13

3

7
6

265
102

135

276
240

22

41

196

55:

3463 1 3658

394

Salu Bo ds-Betj.

Mank, Q vink.

I37Ö

Märta-l Gefäl-le-^f^^.

i8 Transport
Orgel -Byggare
Parafolniakare

Pennberedare
Perukmakare,

Hårfrilörer

Piftolfmeder

Planterare och

Trägårdsmäft.

Plåtilagare

Pumpmakare
Repflagare

Sadelmakare
Segelfömmare
Sejlare

Sicktväfvare

SkatuUmakare
Skofljckare

Skomakare
Skorftensfejare

'Skräddare

I Skärilipare

Slagtare

Snickare

Snörmakare
Såckerbagare

S Solfjädefmakare
Sporrmakare'
Sprutmakare
Stenhuggare
Stolmakare
Stylgjutare

Stålarbetare

Svarfvare

Svärdfejare

Sämfl=;makare

Tapetmaltare
Tenngjutare
Timmermän
Tunnbindare
Urfjädermakare
Urfotralmakare
Urmakare
Vaddmakare
Vagnmakare
Vaxarbetare
Vaxduksmakare
Väflkedsmakarc

Åkare
Ågg-Järns-Smed.
ÖlVerll^ärare

_re^|

5773

Summa

94.1

J-1
3463

4

104
26

115

34

107

247
30

13

I

16
110

lO'?^

61

79B

9
151

419
26

51

3

7
II

15
24'

5

176
II

200

17

68
^ 466
160

159
e

955
18

643

52

359

Värk-

Dräng.

1367

Salu Bods-B'-tj.'

II164I

12

16

859
54

534
I

54
364
16

25

4]
31

4

117

3

83

13

31

20S
107

I

41

5

20

40

6847

Mank. Qvir.

12

2261'





TA B. E
Folkmängd och Hushåll i Städerna.

Läo, Städer.
Foik-

HisKSll

Stockholm 1^49^

Stockholms

"Södertelje

Vaxholm
Sigtuna

Norrtelje

Örthamraar

Öregrund

964

434
876
563
6-8

2^6
216

92
201

137
177

Summa 4^63 P78

fUpfala

Upfala 1 Enköping
4897 ^90

2>i

Surania 6071 II41

Nyköpings <

Torshälla

Efkilstuna

Strärgnäs

Mariefred
Malmköping
Trofa

f02
1,30
1076

^97
144
490

ri^

27 f

188

146

36
lOI

Nyköping 2380 ^07

Summa 6719 1368

Linköpings

Linköping
Söderköping
Norrköping
Vadftena

Skenninge

291^
870

9428
I4I2

875

f^7
202

297

_£37
Summa 3:87

Jönköpings <

Gränna
Jönköping
med Slotts- Förf.

Ekfjö

fl7

2964

ug

702
170

Summa 4'?S6 991

Vexiö ^ Vexiö 118S i6,-

Vimmerby
V.-ftervik

Kalmar

863

2932
30^8

174
i6^

623

Summa 68T3 962

Gottland ^ Visby 3819 973

Bleking
Karlskrona

Karlshamn
Sölfvitsborg

lo<rT3

3387
707

1062

^72

147

;
Kiiftianfiads <

Summa
Kriftianftads

Engelholm
Cirabritshamn

14647

3106
491
677

1781

^37
104
141

[ Summa i 4274 782

Städer.

iMalmö

Hallands

Yftad

Falfterbo

Skanör
Malmö
Lund
Landskrona
Helfingborc;

Laholm
Halmftad
Falkenberg
Varberg
KoD^bbacka

Folk-

nånsd.

2648
i<ro

fös
4932
3224
3776

I72V3

834
1324
642

133

1

384

Summa

Göteborg *

Kongäif

Göteborgs JMarikand
|Uddevalla

iStrömftad

j_
Summa

fÅmål
jVennersborg

Vennersborgs J Alingsås

(Borås

jUlricehamn

t Summa
Falköping
Hjo
.Sköfde

Skaraborgs ^ Skara

Lidköpings
Marieftad

Karlflads

Örebro

Vefterås

Summa

Kriftinehamn

Karlftad

Filipftad

I1939

SS3

3971
108 f

Hushill

fo8

34
94

911
44"?

369
400

2761

186

184
147
2^7

3_i

809

181S
227
220
1000

2<r3

19037

847
1437
829
1792

789

5694

443
3SO

447
9fo
1377
IIOI

Summa

Lindesberg
Nora
"Afkerfund

Örebro

Summa

Arboga
Köping
Vefterås

Sala

4668

1430
220^

4290

7^2
720
769

_3_242

"^48 3

1^00
1232

29f3
2116

Suinma] 7801

Hernöfands

Uleåborgs

Åbo

3^1

133

539
138

31?

1283

94
71
108
219
261

22_2

"97?

20*)

4^1
136

786

92 L
109

144
7^3

1098

361
302

57S

_484 Kuopio
I722j

Tayaftehus

Heinola

Summa

(Hedmora
Säter

^
Falun

I

iGefleSöderhamn
Hudiksvall

Summa

fSundsvall

^Hernöfand
löfterfund

Summa

fUmeå
jpiteå

jLuleå
flTorneä

Summa

SUleåborg
Braheftad

Kajana

Summa

(G. Karlby

iJakobftad

INy Karlby
4Vafa
Kriftina

Kafkö

Summa

Tammerfors
Björneborg

Raumo
JNyftad
iNädendal
Åbo

[ Summa

fEknäs
Tavaftehus

JHelfingfors

I
med Sveaborg

[ Summa

fBorgå
J Lov! fa

iHeinola

[ Summa

^Kuopio

Folk-

niångd.

'767

430
_479o

5987

T93P
1435
I£29

8794

1471
1842

177

3490

lOIO

947
666

3-122

3345
1 169
313

4827

1710
1088

765
2538
11^2

358

761

1

602
2510
1673
1682

705
1 1 300

18472

1260

1689

9105

2039

321

363

39

Län. Städer.
Folk-

mängd.
Hushåll.

* Till Göteborgs Stad kunna
äfven räknas Majorne med
Amiralitets Hvarfvet 5270

Fattighus Förfamlingen 198
Krono Hofpitalet 2f6

och Elfsborgs Fäftning 97

Summa "5821

I alla Rikets Städer Summa 286,152 54»539

723

161

185

195
129

Antalet af Hnshlllen i

för litet och tyckes bör

Hnshållen nti Göteborgs
jorne, Hvarfvet, m. fl.

Landlbyggdens, oct kn
ifrla dem icke aftkiljas.

Veftervlk år fäkert

a vara omkring 680

Tillhörigteter , Ma-

äro inräknade blaud

nna för denna gång

20S-4

2038
2709
422

5169

8I9

670

556
227
65

120

499
318

374
167

2303

Städernas och Landtbyggdens
hålla fig till hvaiannan.

Folkmängder för

fåfom följer

3781

253
306

1422

198I

476
51

49
1036

172

I Stockholms Läuj
Upfala
Nyköpings
Linköpings
Jönköpings
Vexiö
Kalmar
Gottlands

Blekings
Kriftianftads

Malmö
Hallands
Göteborgs
Vennersborgs
Skaraborgs
Karlftads

Örebro
Vefterås

Falu
Gefle

Hernöfands
Umeå
Uleåborgs
Vala
Åbo
Tavaftehus
Heinola
Kuopio

fem

I hela Riket

Folkmängderne

Stådern.
j

Landebygd

100

:

2078
100

:

1286
100

:

1369
100

:

950
100

:

2476
100

:

7444
ICO : 1888
100 : 763
100

:

358
100

:

2723
100 : 767
100

:

1529
100

:

380
100

:

2644
1 100 :

,
2865

100

:

3168
100

:

173

1

100: 787
100

:

1984
100

:

1003
100

:

2478
100

:

2062
100 I819
100

:

1770
100

:

1025
100

:

1450
100

:

2271
100

:

17538

1 100: 1060





iCöNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
FÖR Manaderne

JULIUS, AUGUSTUS, SEPTEMBER,
Å R 1 8 o g.

P R S E S

Herr ER. TH. SWEDÉNSTJERNA.
Direflör öfver Tackjernsbläsningen och Stångjerns-Smidet,

Om Svenpia Tabell-Werket ^ åren igoi—iSoj*

UtJJde-, Skcräf Öppen 3^ord, Kreatur.

Af

HENRIK NICANDER.

Ar i8o^, då alla Tabell • Formiilärema, fom
£. V. A. MandL 111 Qjjart I för-
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förut namtidt är, onilkapades , blefvo cU? for

^iortalitetens ärliga beräknande få inrättade |

att jämte "Födejfer och Dödsfall , uti dem af-

ven Ikiille intagas hUru mycket af Råg , Hvete ^

Korn 5 Blandfäd , Hafre 5 Ärter och Potater i

hvar Förfamling fåddes 5 och liuru ymnig fiiÖr»

den Varit 5 Uti dem för Folkmängdens anteck-

ilande hvart Qvinqveinnitim 5 huru mycken öp-

pen jord i hvar Förfamling fanns , huru ftor

del deiaf befåddes ^ famt huru många. Kreatui*

af visfa" flag vanligen underhöllos. Af Upp-
gifterne 5 fom i följe deraf inkommit , äro Sarn^

tnandrsgtn ir.fagne uti de bifogade Tabellerna:
Uti G Sådden och Skörden iaf hVart Sädesflag

Åren 1802—^1805' 5 ^i^i H i:o) totala Skörden
lamma år , uppkommen genom fummering af

alla Sädcsflagen
5 multiplicerade hvart och ett

xned fm fösökning j 2:0) totala Utfadet^ 3:0)

totala förökningen 5 eller Skörden dividerad

sned Utfädet 3 ,4:0/ MedelförÖkningcn 5 v*o) of^

rig förtäring lör hvar perfon , (efter Uppgif-

ten af totala Skörden år IgOf)^ fedan Utfädet

blifvit afdragitj 6:0) Öppen jOrd efter Uppgift

och befådda delen deraf 5 Column. x\;, xvi

7:0) Vederbörliga Skörden och Utfädet 5 då

Förtäringen räknas till 2-!- Tunna på perfon,

fom lefde 1805' 5 och Medelföiökningen af kor-

net eller ^-^V an ta ges för den mall inträffande j

jämte fkilinaden ifi ån Uppgiften ^ Column. xvn,
XVIII 5 8'ö) Sannolika Utlädet jämte fliillnaden

ifrån Upgiften 5 Column. xix, xx 5 q:o) Sanno-

lika Rymden af öppen Jord 5 med fkilinaden i«

från Uppgiften 5 uträknad (af Columnerna xiii

och X!x,) efter den pjoportiön , fom fannolika

Utfä-
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Qtfädet deremot h'6f aga , xxt, xxir 5 10:0) Ar-

betande Jordbrukare och Tunnland af öppen
ford 5 (om hvar och en har att IKÖtj^ ; få väl

stter Uppgift 3 fom efter fannolik Räkning,
xxTir, XXIV, XXV 3 11:0) Antalen af hvarje llags

iireatur , XXVI—xxxi j i2'o) i\ntal af Dragare
r>ch Tunnland Utfäde, fom hvart par har att

(kota årligen 5 få väl efter Uppoift fom efter

[annolikhet. Uti Tabellen K förekoirmer

mängdc^n ui Kreatur och Tunniatid Åkerjord
tiilliörande Städerna.

De calciilerade Qvantiteterna uti Colum-
herna xvii , xix, xxi, öfverensftämma någor*

lunda med dem fom ärhåUirs efter Uppgift ifrån

Upfala, Steckholms, Skaraborgs, Malmö, Gott*

land^ Blekings, Karlitad^ , Åbo och TavaHe-
hus Lan , hvilket å ena fulan gifver caiculen

[jplgot vitsord 5 och a den andra talar för Upp*
igift^riias pålitlighet, ifrån desfa Orter 3 men för

ofrigt och i det hela yppas en brift i Utfädet

i

f 5815^47 Tunnland 9 hvilken ändå är för li-

en -3 när man i Rikiiingen intager alla Rikets

)ehof och icke blott har affeende på Brödfä°

lan i Läoen.

[ Stöckliolms Stad 5 bvilken hyfer afveti få

tor Foikmäivgd fom många Län 3 men Ikördar

btet 5 och flvall icke defs mindre föda 73,000
lerfoner 5 kan hända öfver 8O9ÖOO ^ när alla

lämraandé och för Mantalslkrifningen undan-

luckna famt oangifne medräknas ^ tarfvar^ nar
2* TunAa råLoas på perfon , in allés

^ ' I 2 , 2QO5OO©
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200>000 T
Hvad Bränvinet angår , viit

hvar och en af Mankönet anfes

förtära deraf en Jungfru om da-

gen, hvilket ärdethögfta^ fom
kan fupponeras^ emedan om mån-
ga fupa mer 3 få tvärtom mån-
ga icke fmaka Btänvin hela vec-

kan, många icke på längre tid,

få att det fom fparas på det fät*

tet å ena fidan fuUkomligen är-

fätter mifsbruket på den andra,

åtgå ijOSyjöfS Jungfi^ur Bränvin
om dagen j eller in allés i he*»

la Riket om året 11583^5718 kan-

nor^ hvartili fordras^ om 20 kan«

nor per medium erhållas af Tun-
nan, 391,785' Tunnor Spanmål^
eller i rundt tal - * - .4GO3OOO
— För 8000 Cavalleri , famt

I ^000 Vagns- och Ridhäftar be-

höfvas, då hvar och en får 12
Tunnor Hafre om året, omkring— ^oo^ooo
Och då härtill iägges ett lika

qvatitum för andra Kreaturis be*

hof, eller omkring - • 30O5OOO

blifver hela c— .— Summan i,2oo,q0O T
fom Uti hela Riket åtgå. Utom
InvånarUes i Länen redan påräk» /

jiade föda.

Om härifrån afdragas omkring 220,000
fom per medium åren 1802 - l80f

,

införikrefvos utifrån , återftå 980jOOO
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hivilka jemte TTtfädet, hvaraf de
[kolat frambringas - - » 2593O24
lagde tiil den Vederb. Skörden 105137,721

Uppkommer ett qvant.Spanm. af iij^f;6i^^% T:r,

fom i hela Riket blifvit produ-
ceradt och fom efter f förök*

ning af kornet, Ikall hafva vuxit

på en Rymd af - - - 252265812 T:I.

H varifrån om man afdrager det

år igo-j: i Tabellerna] uppgifna
Dtfädet ^ • . - > i9436)49<>

Iterflå • - ^ - • 790^317 T:l.

fpm utgöra en hfi^ i uppgiften.

Men vid eftimation af Utfädet , där in-

gen noga underfökning äger' rum , är lätt att

taga felt på ett eller annat Kappland för hvart

hemman , till och med på halfva och helaTunn*
'land 3 allt efter Åkerjordens vidd.

Uti Räkningen torde iqke heller hafva bli&

vit upptagne Nyplogar , Svedjeland , Trägårr
dar och Anyägsfädet, eller den del af Trades*

Åkern, fom användes till nytta, hvarigenom
äfven en brift uppkommit ^f 2:ne eller flere

- Tunnland på hemmanet , allt efter fom den p|
')fådant fätt använde jorden kunnat yara fiörre

eller mindre,

Ockfå torde vid öfverflaget Backflugu»?

Täppor , Qch aU Åker vid ofkattlagda Torp
blifvit; förbigångna, famt endaft de i Mantal

"ftåenqe hemman beräknade,

ii' I 3 Om
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Om nu 5 fom väl kan fupponeras , 12 få*

dana Torp i hvar Förfanilin^ gifvavS , hvilka
hvart och ett hafva 2:ne Tunnland öj)pcn jord,

blifver häraf en undervigt i Räkningen af 24
Tunnland i hvar Förfainiing och i hvart Län ,

foni ölVer hiifvudet har loorde Förfainlingar

,

en af 2400 Tunnland, Lägges härtill de 2:ne

förfta ii/öjljgheterna för inifsra?ning , hvilka i

hvart Län , fom öfver hufvudet innehåller

2928i i^^iantal j kunna iororfaka ett förfelande

alF 2i Tunnland för Mantalet och i hela Länet

7521 Tunnland 5 uppkomnier tilifammans en
britt i hvart Län af 9721 Tunnland och i hela

Riket en af 272,200 Tunniahd i affeeende påj
Utfädet och den begagnade Jorden.

Utom defs kunna allt för lätt mifstag haf^

va blifvlt begångna i anfeende till Skörden el-

ler Utfädets föröknfng^ ~_ Vanligen räknas i

^ hela Tal ^:t^ ^ ö^te, 7:de kornet utan tillägg-

ning af Bråk 5 men ett litet bråk , en enda ti-

pndedel underlåten värkar en brift för hela Ri-i

ket af omkring 20I>800 Tunnor, och en enhetj

verkar få naycket fom hela Utfädet, eller om-
kring 2,000,000 Tunnor.. ^ Om nian nu år

l8of iiiifsräknat fig lui förökningen på ett

korn 5 och Skörden verkligen varit 6 gånger
flörre än Utfädet, blifver under lika fuppöd-
tion fom förut , att hvar mäni^ifkja behöfver 2^
Tunnor til iitt uppehälle, rymden af hela Utfädet

J56605323 Tunnland 5 hvUken Ikilljer fig ifrån

den uppfcnfna , fom anfts v: ra pålitligall. med en

qvantitet f 2^^5328 Tu?inland. Denna qvan«

titet lagd tiu 2/";)2qq gör ea Tumma af fo6>o28j
hvil'
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hyilken någorlunda närmar fig till Summan
^819347 eller den calculerade briften uti Co-
lumnen xx Tab. H , men hinner icke pi långt

när till Summan 790^317? iom nyfs förut, un-

der öfverräkiiingen alla Rikets behof af Spän-

mål , är funnen 3 bevifar fåledes , ut Suppoft-

tionerna fom äro gjorde i affeende på mifsta*

gens ftorlek i Uppgifterna af CJtfäde och för-

ökning 5 icke äro for högt tilltagna , utan böra

1 anfeende dertill att Riket under hela Qyin-

qvennium ifrån Igoo till igoS icke tarfvade myc-

ken utlänik Spanmål 5 ännu högre beräknas 5^

fpr att komma tili Summan 790^3 170

Hqfvud - Summan af de Arbetande uti Co*
Jumnen xxiii Tab« H afviker ifrån den , fotti

Uti föregående Afhandling , angående Folkmäng-
den 5 är funnen , med en underhaltig qvantitefc

af 1O5273, perfoner 5 men denna l^illnad koiju-

mer deraf , att man här, till att förkorrta ea
yidlöftig öfyerflags Räkning , anfett hälften af

perfonerna uti Titeln Alle bfrige Invånare (Art.

2 Tab. E N:o I hörande tili föreg. AfhandL)
utgöra den mängd Jordbrukare , fom ifrån den-

na Titel i hvarje Län - Tabell borde läggas till

de Jordbrukande Rikets M^^i^^i^ni^^i'* Den är lik-

väl 5 ehuru Hor den fynes vara 5 i denna räk»

ning icke af dei:^ betydeiihet, att den fpridd på
alla L^nen färdeles verkar på den qvantitet

man ville finna , och fom^ var proportionen i*

mellan de arbetande och Åkerjorden, eller hu-

ru mycket hyar och en af de förra hade att

fköta af den fenare. _ Uti Coluii|nerna xxiv
Qch xxy är dejma proportion intagen , och man

. I 4 fer
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Ter deraf, att i:o) efter Uppgifterna, ingen
Arbetare någorflädes får 2: ne Tunnland på lin

lott, vidd, fom han likväl enligt ärfarenheten

alltför väl kan fkqta , ober^knadt det arbete ,

fom Trädesjörden kräfver , 2:0) efter fannolik-

heten , att ingenlläde? 2:ne Tunnland fig beiör

pa på bvar Arbetare , nier än på Gottland och

i Linköpings Län. —. Hilraf tyckes följa , att

de arbetande Åkerhrukarne år iSo^" icke voro,

för få 5 och att de fom fuanos , kunnat använ-
^

das till ett vidftr^cktare Åkerbruk än d^ idkades,. ^

Allt detta hade, utan att taga fannolikhe-

ten till biträde , bort kunna rakt bevifas ifrån

Uppgifterna af Öppen Jord och Utfäde ^ men
då de uppgifne SummoiE^na af desfai Rymder, i

ganlka få Län , öfverensftämma med den angif-.

na proportionen dem imellan , hafva Uppgifter-

ne icke enfamme i denna Calcul kunnat åbero»

pas., ^ Om den anmärkning fkulle göras , att

i Jönköpings , Wexiö , Blekings , Wenners*
borgs , Karlftads , Umeå och Kupio Län ,

Rym-,

den af Utfädet öfverftiger vidden af hela den
öppna jorden , får gifvas tillkänna , att i nå-

gra af desfa Län all öppen jord och t några ftÖr-^

re delen deraf befås med Vårfäde , hvaraf mec
än en Tunna tarfvas på Tunnlandet, och atfe

fåledes Upgifterne icke innehålla någon o%n'^''

iigheto

Hvad Upgifterne rörande Kreaturen ari*

går, fom äro fammanräknade uti Columnerne
XXVI—XXX , Tab. H , hafva de uti allt öfrigt,

utom Ung - Bofkaper , kommit nännare fanno»

likheten. Häftar^
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Häftarne, utom dem, fom finnas i Stock-
holms Stad, äro uppgifne till 536,675

Oxarne tiU — _ 296,002
Korna _ 1^172,369
Färe^ ^ ^ X^7 19,605,

Om man antager 6 Häftar på hvart helt

Hemnian^ uppkommer ett antal af 492,000
Härtill Cayalleri- Hällar _ 85OOO
Stads - Vagns - och Rid-Häftar 15^00
Torp^re • Häftar oiplvriiig — 50,000

blifver _ Summan ^55,000
hvilken icKe pfvermåttan afyilier ifrån uppgif-

ten,

* Antages på lika fatt 2:ne pår Oxar på
Mantalet, hvilket väl i visfa orter, där ofta 4
par och deröfver på Mantalet ägas, är för li^

tet; men då på andra orter alldeles ing^ Oxar
brukas, kan Suppofitionen i det hela äga rum^
och antalet blifver då _ — 3283009^
hvilket icke heller ikiljer fig långt

,

ifrån Uppgiften,

I anfeende till Korna, kunna grne flags fan*»

polika uträkningar gör^s:

1:0 Vet man af erfarna Hushållare, att på et

hemman af 10 Tunnors Utfäde 6 Kor kunna hål-

las, fåledes Ikola uti hela Riket, fom äger om-
kring 2,01 8>ooo Tunnlands Utfäde,

finnas * • 10,800 kor.

2:0)
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2:0) Kan antagas, att hvart helf hemmaiii
ä^er - - 1,3,

och alla hela Hemmanen, (82000),
tillfammans - - ^5066,000 ko#«

Härtill kor i Städerna omkring 24,000
och vid alU Torp, fkattlagda och
olkattlagda ^ - 110,000

Suinina 1,2.003000

i^:o) Kan räknas på hvar perfön 3 qvarte?

mjölk till daglig förtäring, oft och fmör inbe-

räknade, fanit antagas, att hvar Ko, mjölkar i

Kanna om^ dagen, den tiden inberäknad, då hon
flår i fin 3 i följe häraf behöfvas för Rikets

Folkmängd • - 1,24^,17^' Kor.

Alla tre räkningarna inftämma tämmeligen nä!;a

nieci Uppgiften.

Får underhållas, gemenligen ,, till afvelens,

fortplantande, lika många på hvart Hemmani
fom det äger Tunnland Utfäde^ Töljagtligen

Ikola i hela Riket finnas omkring 2,0185000 Får,

hviiket äfyen fjelfva Uppgiften fynes medgif-

va, ehuru ikillaaden ftigér till en Qyantitet af

2995000? men denna, fkiMnad är dock, i anfe-

ende till fvårigheten att beräkna desfa Kreatur,

icke färdeles flor, och utgör icke mycket öfver

g-ne på hvart Mantal»

I ^anfeepde till Ung-Bofkapen, fom är iipp-

gifven tijl en Summa af f73, 3 34? fynes V ed er-,

börandes eftimation icke hafva varit få lycklig»

Få en Gård hållas tiii att efterträda de gamla,

{om åviigta fäljas eller flagtas, merendels li-

ka
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ka många Ungnöt fom Får, och 1 följe deraf

h^de deras antal bort uppkomma till omkring
2?00Q)0005 hviiket äfven kan b?vifas genom en

annan beräkning. — På flat få de fullvuxna

tjenftehjonen, livart och ett, gifte och 0L!;if<^e,

fom hushålla för fig fjelfve, af fina Husbönder
3:ne Lispund torrt kött, al] annan Sofvel ioda

oberäknad, Å en annan (ida är bekant, att

Allmogen befpar fu kört-förråd till Mat-fäckar

för Dagsverken och Refor, famt icke oftare för'

öfrigt bellår fig något deraf, än om SÖibdagen.

Häraf kan antagas, att hvar perfon i Riket,

gammal och ung öfver huFvudet, icke förtär

mer än :3.*ne Lispund Torrt Kött om året. Mea
färfkt kött förlorar under torkningen af fm
vigtj Således kunna 3:ne Lispund färflit kött

räknas på perfon, och hela förläringen i Riket

till 9,961,941 Lisp:dj men uti detta Qvantuin
ingår en ftor del fårkött, emedan af 250185000
får hälften årligen afyttra«, och denna hälft er-

fättes af Lamb, hvilKa efter 2:ne år mogna. .

Et flagtadt Får väger omkring 2i Lispund, och
fåledes 1,009,000 flagtade omkring 2,^22,^00
Lisp:d, hvilken vigt dragen ifrån 9,961,491 lem-

rar en reft af 7,:)39544i Lisp:d , fom fKall fyl-

las endaft af Boikap, — Nu väger en ilagtad

Oxe ifrån 12 tjll 24 Lisp:d och deröfver, famt

en Ko ifrån Q till ig Lisprd, Således kan anta-

gas, att hvart fullvuxet Boikaps • Kreatur väger
öfver hufvudet 1^ Lisprd, och att till 7,4305441
Lisp:d färlkt köntt fordras 49%*, -^^ 49 llagtade Krea-

tur, hvilka ikola ärfättas af Ung-Boikapen j men
fom de«ne icke blifver mogen förr än efter 4-

de året^ bör den följaktligen vara 4 gånger t-il-

rikare
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rikare an Je föryttrade Kreaturen, bör fåiedes

^jtgöra ett antal af l^gS^jSBÖ^ hvilkét i detta

flags räkning kan anfes tämmeligen nära öfver-s

ensftämnia nied 2JOI85OOO5 fom förut är funnet^

och fom efter ali fannolikhct b.ehofvet kräfver.

När alla i Tabellerne antecknade Häftar

och Oxar anfes för arbetande Dragare, och an-

tages tillika, att blott Cavalleri • Vagns- och
Rid-Häftar, fåfom icke till Jordbruket hörande,
blitvit i anteckningen förbigångne, finnes väl,

då de förra proportioneras emot vidden af den
aitteckhade befådda Jorden, Coiumn. xxxii Tab^

H, att i det hela icke mer än 4 Tunnlandj elf

ler jämt få mycket fom vederbör, belöper lig

på hvart par Dragare att fköta; men då tillika

f nnes, att i fomliga Län 2, 3 ända till 10, och
efter den högtta fånnolika vidden, (Columneti

xxXin) i fomliga ifrån 2 till I2 Tunnland falla

på paret, få följer, att i förra händelfen, där

hvart par har för litet att Iköta, vidden af Ut-

fädet biifvit för knappt tiltagen, och i den fe>»

pare, där för mycket på paret fig belöper, atfe

Vederbörande felat i fin eftimation på Dragar^

sies antal.

Men desfa fel hafva ofta tillkommit af olika

begrep om Tabell-Formulärens mening, ofta a£

fvårigheter, fom trötts öfver förmågan at häf"

va. Somlige hafva endiift anfett den befådda

delen af Åkern far öppen jord, . fonilige den
befådda, fomlige fåfom fig bort bägge delarna,

fomlige till och med obehörig mark. Ä en an-

nan fid4 h^r farhågan att upväcka mifstankar.
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för affigt på ftörre inkömfters beräknaiicle^ icke

tillåtit Vederbörande att ens öppna et famtal

med fina Sock.en-Boer angående Utfäde, ikörd

och antal af Kreatur, än mindre att på annat

fatt derom föka någon näräiare käilnedom. —
Af desfa anledningar lärer^ fom det fynes af

Chartan öfver Enköpings Stad af år 1736? upp-

giften af 270 Tunnland öppen och ftaden till-

hörig jord vara för litet angifven, emedan fam-

ma Charta gifver tillkänna, att jftaden äger

11^3 Tunnland upodiad Åker och Äng, iitom

Kålland, Humlegårdar och Beteshagar till en

Rymd af omkring 200 Tunnland. — Af fam»

ma anledningar lärer ock eftimation på de flä-

fta ftällen endaft fkedt efter Hemmantal, utan

att torp, olkattlagda Nybyggen, Trägårdar,
Svedjeland, Backftugu-Täppor, Kålland, Nyplo-
gar, och anvägsfäde eller Trades -jordens be-

gagnande medkommit i Räkningen* — At träf-

fa rätta förhållandet fordrar en god och fäkcr

urlkillning, eller ock en fann Uppgift af hvar-
,

je Hemmansbrukare, hvilken han icke gärna
lemnar. Men när tiden och vanan hunnit göra

faken familier, fruktan för mifstankar förfvun?

nit, är all anledning att hoppas, det Vederbö-
rande fkola komma till möjiigafte fannolikhet,

om icke alldeles träffa fanningen.

—

—

^^-.^ «ms»^

(

Af hand'
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Afhandling o?n n c dige rdttelfer vid mätningen af
angörnes Jp'dnfttgbet ^ och detérnmkinon af de*

ras- krafts un Ang^njachiner . famt hejkrijning

på en förbättrad Angmätani;

' -K. -N. EDELCRANTZ.

13en namnkitönige Herr J. WatTs förbätträrJe

årigmachiner 5 hafvä väl på de lifta åren i

England , och efter många looo färfkilta for-

fök ^) 5 i det hela kouvniit nära den ilillkom-

lighet 5 fom application af deras grundprincip 5

till conftriictio^ sfätet nied vågbalk och alterna-

ti\^ rörelfe j tillåter , men att likväl annu 5 dels

uti fammanfättningen af deras mindre delar ,

dels uti eldens o-^h ångornes använda^nde och
reg^ering

, förbättringar (tundom uplinnas och in-

föras , bör ej förefalla mera oväntadt, än att

fe de allmännafte machiner af alla , dem fom
nmta tidens lopp ^ dageiigen föras fullkomlig-

heten närmare ^ Utan att kanike någonfin hin-

na dit.

Bland de angelägnafte omiländigheter ^ fom
ännu fynas fordra förbättring vid denna fÖrträf-

feliga machin 5 ar kanfke fättet att märta och
nogare bellämma , få väl den verkande kraftens

llyrka j fom lailens' motilånd och effccten^ hvar-

till

*; I EBgland anfes öFver 9000 ångjnachijier Tara i

gåi^g, oi:li eiidast i Mancäesler 3C0 stycnen^
öiijst för BomoiUfpaiiad,
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iill ännu dels inga, dels ganika ofullkömiiga

medel blifvit upgifne.

Den förbättring ^ fom lUgör äfnnet för när»

Varande afhandljng , beflår uti nödiga rättelfer

vid den få kaiJade /leäm- gage eller ångmätam^
hvilken bör utvifa ångornes verkliga fpeiiitig-

het uti pannan 5 till rättefnöre vid eldningens

underhållande 5 men efter defs nuvarande con-

ftruction , ofta yifar orätt till mer än öfver

'eller under deras verkliga kraft , "och macki-

nens deraf beroende verkan.

Denna ångmätåre beftår på vanliga machi-

ner af ett litet fmidt , i ^:ne parailela armar

böjd 5
järnrör a b c fig. I. ^ hvars ena ända com-

tr.unicerar tned itora ångröret ö fif , (fom leder

ångorne från pannan tilj Cylindern), och den
andra , fom är öppen ^ med atmosphéren. Rö-
ret fy lies till e e med qvickOlfVer , fom ftår till

lika högd i båda armarne 5 till defs pannan bör*

jar koka I men då öfvervinnes atmosphéren$

tyngd af ångorne ^ fom trycka ner qvickfilfret

i ena armen 5 till någon vifs punct ^ fåfom till

hvarigenom det i den andra iliger till en
motfvarande g^ till defs det kommter i jämn-

vigt med ångans fpänftighet ^ hvarS kraft fåle-

des anfes vara exprimerad genom Ikilnaden e«

mellan qvickfilver bögderne bf och b g. Vid
c är fäftad en fcala , vanligen delad i halfva

och fjerndels tum 3 en liten coniik flicka ^ af nå^^

gon lätt trädfort 5 fom flyter på qvickfilfret och
följfer defs rörelfer 5 utvilar med fin öfra ända^
och emot fcaian , hVar qvickiiifret flår uti röret,

' och
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och utgot måttftoGken för fpänftigheten och än*

gans kraft*

Med deniia cohftructiött fÖIjä Vanligen två
anledningar till mifstag^ a) Ovifsheten om qvick-

iilveicolumnens verkliga högd ^ b) Oriktighe*
ten eller ofakerheten af de llutfatfet om ångor*
nes kraft och machiaens verkan ^ fom der*

af dragas.

t:mo Det krokiga järnröret är ofta ojamfe

inuti 5 for at Scalän fkall vifa rätt , borde lik*

väl öpningen i båda arniarnq^ äga aldeles lika

diameter ; när det ej inträffar , vifar den altid

eii mindre fpänftighet, än den verkliga ^ i fall

den yttre armen är vidare , men fljörre än den
rätta , om den inre är det. Om t. e. den ena
armens öpning är ^ ftörre än den andras , få ut*

märkes qvickfilfrets verkliga höjning- till 9 tum^
i förra fallet med 8 > och i fednare fallet med
10 , af vifaren.

2:do Genom den yttre luften äfkyles ftart-

digt röret , och de tryckande ångorne conden-

feras uti den inre armén till vattn 5 fom ftun*

dom åter förvandlas till ångor och förfvinner^

om hettan ökes 5 eller går tillbaka ^ om qvick-

filvret ftiger åt denfidan. Därigenom bildas ftör-

re och mindre vattucoUimner ^ fom i proportion

af fin högd , öka den inre qvickiilvercolum"

nens tryckning , och ge ett fallkt refultat. E*

medan armarne vanligen äro-T4 ^

ga 5 kunde häraf upkomma ett mifstag af mer
än I tum förmycket, om qvickfiifrets fpecilica

tyngd till vattnets antages fora ij^y : I.
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3:0. I fall genom eldens aftagande verkan
eller andra orfaker, ångans fpänftighet (kulle

hVi mindre än atmofphérens, fjunker flickan net
om rörets öpning, där fcalan flutar, hvarige-
«om all mätning af defs kraft eller kunfkap
om defs förhållande uphör. Af famma orfak.

kan lätt hända, att qvickfilfret antingen helt

och hållit, eUer till någon del drifves in i ang-

röret och fjelfva machinen, hvarigenom de de-
lar fom beflå af kopparblandad metall, fåfom
ventilerne, fkadas, och i alt fall fcalan, fåfora

grundad på en vifs qvickfilfver-myckenhet, må*
fte i proportion deraf, vifa ett gradtal under
det rätta,

4:0 Genom qvickfilfrets eller andra till*

blandade metallers oxidation, fom fraåningom
inträffar, Itickans fvällning af vatten, eller in-

fallande oreniighet i den öpnä armen, blir ftun-

dom vifarens gång aldeles hindrad, och om den
ej ofta uplyftes, går qvickfilfret förbi denfam^
ma, utan att man märker det»

Alla desfa olägenheter kunna ej förekom*
mas, eller till fin verkan beftämmas, då röret

, beftår af en opak kropp, i ftället för glas, fom
r ehuru mera bräckligt, vore härtill i alla andra
affeendcn tjenligare»

Förnämfta orfaken till mifstag om ångor*

nes verkliga kraft i hvarje fall, härrör likväl

5:0 af det oriktiga begrepp, att lika fÖrändrin»

gar i qvickfilfrets högd, altid utmärka lika för«

ändringar i ångornes fpänftighet i pannan, hvil»

K.V^ÄMandliUQparU K ket
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ket fällan inträffar^ ty emedan qvickfilFret uti

fitt ftigande, tillika måfte öfvervirma iufc' ns

tyngd, fom är olika ifrån den ena dagen till

den andni, kan icke famma gradtal på ångma-
tåren, vid olika tilfällen, utmärka famma kraft,

om ej atmofphéret^s tyngd äfven är denfamma,
hvilket fällan inträffar tvänne dagalr i rad.

Erfarenbeten har med barometerns tilhj-lp

vifat, att föl ändringarne i luftens tyngd, i vårt

Ciimat, variera ifrån 28, ^ till 32 duodcc-tums
högd, och att Ikiilnaden mellan defs ftö fta och
niinfta tryckning fåledes är vid pafs 5^ tum»

Ångn.ätaren fkulle följiikteligén kunna utmärka
en till tum ökad eller minJkad fpänftjg*

het, vid tiliäilen, då icke ångorne, utan en»

daft luften undergått förändring, ocb äfvenfå o-

rätt Uivifa en oförändrad fpänftighet vid tilfäl-

len, då ångornes verkliga förändring, genom
atmofphérens, under famma tid. Ökade eller

minlkade tyngd ^ baianceras och blifver omärk»
bar.

För att något närmare beftämroa till hvad
grad, alla ofvanriämnde orfaker kunna mifsie*

da begreppet om machinens verkliga tillftånd

och förmåga, få låtom ofs antaga att ångan bå^

de i pannan och i cylindern äger famma fpän^

ilig-

*) Yid Herr WATfs förbättrade ängmachiner, dar

fvångbjalet med fTäiigknlorne regera åugstrupens

öpniag, the trottle valve), ar ångan i pannan
nästan eltid spänsligäre an i cylindern, men i

denna af^andling éir frågan endatt om sättet att

beåtämma deu fOrra*
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flighet, fom atmofphéren vid defs medelhögd^
eller omkring 30 tuni^ att af den verkande kraf»

ten -fj eller lo tum^ åtgår att ö^vervinna fri-

ction af alla machinens dtlar^ och fåledes 20
tum återftå att föra piftonen, fom altid på mot-
fatta fidan fupponeras äga ett lika och godt va*

cuum.

Om då atmofpbérens tyngd muifkas^ och
barometern faller 14 tum^ famt vatten-columneit

på inre armen endail antages till nära 7 tUin

eller | tum qvickfilfver, få iipkommer deraf en
förändring i vifarens högd^ hvilken lliger och
tyckes utmärka 2 tums flarkare fpänftighet äft

iörut, eller h.^\^ den arbetande kraften,

(fedan friction blifvit abftraherad), då likväl

fjeltva ångorne, och följiikteligen machinens ver-

keliga ftyrka^ ej undergått den niinfta förändring.

Om åter atmofphérens tyngd okats^ baro*

jnetern ftigit 2 tum, och litet eller intet vatten

[kulle finnas condenferadt uti den inre armen

3

. Utmärker vifaren genom fit fall, en till y\ för-

^ minfkad kraft, ehuru äfven i detta fall ångor»

nes tiiiftånd är detfamma fom XörUt.

Om man fluteligen vill betragta fkilnadea

emellan bägge extrema af barometerhögderne ^

och vatten columnen ftulJe fvara emot en tum
qvickfilver^ kan vifaren i det ena fallet utmär-*

ka 4^ tums ftörre fpänftighet än i det andra,

eller mer än 4 h^l^ arbetande ftyrkan *),

K 2 huru

*) Ok.1 »lan betragtar att åiagan i cylinder» ofta ä-
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huru '"ångorne ej verkeiigen undergått någon
den minjfta förändring,

Häraf kan man utan fvårighet infe , huru
angelägit det är, att vid omdömet om en ang»

ipachins förmåga
,

göra affeende på atmofphé*
rens tillMnd , och jämföra ångmätaren med ba-

rometern 5 efter hvars förändringar den förra

bör jiifteras , om man vill kunna n ed noggran-
het beftämma den kraft, fom eidea till niachi»

jiens drift frambringar.

Et fådant ändamål har jag anfedt , genom
följande nya conftruction af ångmätaren, kunna
I det närmafte vinnas,

ahc^ fig, 2, är ett bcgdt, någorlunda jämn*
tjockt glasrör , af vid pais \ tums inre diahie-

ter, fom innehåller qvickfilfver till hh eller öf-

Ver lo tums högd i båda armarne , hvilka äro

minft 20 tum långa. Glascylindern ä tjenar att

emottaga qvickfiivret , och att hindra defs in-

trängande i machinen af den yttre luften, i fall

ångornes fpänftighet genom pannans afkyining,
eller någon annan orfak, häftigt minfkades, famt
att bibehålla den condenferade vattencolumnen
vid en i det närmafte lika högd. Cylinde>n är

Hptill kittad vid ett metallrör, med vändtapp
I, fOm flänger eller öpnar communication emel*

lan ftora ångröret ad fig. i, och ångmätaren.

tå fidan af hvardera armen är en fcala , delad

i gra«

figer mmdre epänstighet ån etmosphéren ^ eller

mndei: %o tum p hiix detta förhållande ä&XiU »tdirjre.
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i grader öfver och under o, eller deri punkten
där .qvickfiifvercolumnerne ftå i jämvigt , af

hvilka grader , hvar och en bör uttrycka en ö«

kad eller niinfkad fpänftighet hos ångorne, fom
IVarar mot tryckningen af en tums qvickfilvet"

column, famt delas i 10 mindre grader. Här-

af följer , att fom qvickfilfrets högd altid för-

ändras i båda rören på en gång, fvarar en haif

tums ftigning eller fcänkning i endera armen ,

emot en tums förändring i hela qvickfilverhög*

den , om rören anta8;ås lika vida öfver alt 9 få

att om intet vatten fkuUe famla lig på inre ar-

men , behöfde man ej mer än dela fcaiorne i

halfva tum öfver och under o , af hvilka hvar
och en då exprimerade en tums förändring i

fpänftigheten , likväl utan affeende på luftens

mottryckning. Men desfi båda omftändigheter
inträffa fällan eller aldrig. Det condenferade
vattnet är omöjligt att undvika j glasrör, hvil-

kas armar aro lika vida med hvårandra , och
öfverält lika med fig fjelfva , äro fvåra att fin-

na , och luftens tyngd är ombytiig. Desfa olä-

genheter böra fåledes förekommas eller åtrnin-

ftone till fin verkan befiäipmas.

I fådant affeende bör man t&ga i agt

:

1:0 att fom de punkter på fcalan, där qvick-

filfver-columnerne äro lika höga , väl uttrycka

o af ångans fpänftighet, då desfa columner ej

äro underkaftade annan tryckning , men ej el-

jeft, måfte vattnets tryckning på den ena och
luftens på den andra fidan , tagas i beräkning ,

-till rätta beitämmandet af o.

K 3 -2:0
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2:do Om iorft vattnets trycknini^, utan af«

feende på rörets ojäujinhet, betragtas , och den
toaia delen af röret ij^ anfes altid fyiidt däraf,

få luåile tryckningen af denna vattencolumn på
cjvicKfilfret 3 fän ka o på ena fidan och höja det

på den andra, i förhåjlande af de olika fpecifi-

katyngderne^ men då genom denna fänkning
vatten-columnens högd tillika ökas, fÖrorfakas

däraf åter en ny fänkning af qvickfilfvret o. f.

V. , hvaraf fluteliga verkan 5 eller rätta ftället

för Oj expritneras genom en feries, uti hvil*

ken tefmerne häftigt aftaga , men fom Ikulie

¥ara infinit j om ej rörets friction exifterade,

3:0 Efter famma raifonnement , bör äfven

hvar grad öfver och under o> beftämmas genom
en j[eries^ fom exprimerar verkan af en half

tums tilökning i vattencoiumnen, h vilken qvan*

titct vid hvar grad kommer att tilläggas^ och
fördelas på båda armarne*

4:0 Då ej förets diameter kan antagas lika

öfveraltj» mafte affeende göras på denna olik-

het, och föiändringarrre i båda armarne fÖr hvar

fänkning , vara i et omvändt förhållande till

rörens capacitet vid famma grad.

Om enligt desfa grunder 5 få väl o § fom
graderne på fcalan, fkulle genom calcul beftäm-

mas, och vattnets högd öfver den naturliga

jämvigtslinien vore =S5 qvickfilfrets fpecifika

tyngd till vattnets = q : i , och inre armens

capacitet till den yttres ss £: i ^ få fkulle
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1:0 tryckningen af vaitencolumnen eller

defs veikan tili förändring ai qvickiiifvercolum-

nernas högd, vara 1 inre armen ,

h
,

,_h

ocli i den ytttre armen

hc hc
j

hc
^2=

2:0 tilökningen i vatten-columnens tryckning

för hvar grad eller förändring i ångans fpänftig-

het *) 5 i inre armen , då -

—

\
— fättes för h i

c -f-i
den förra equation ,

^__i '1 ^L_^ 4. L _L

C
och i yttre armen då — fättes för

tr-f I

^ r i; ^
, i^.^ r -

3:0 abfoluta ftorleken af hvarje grad, eller

furiiman af den ökade ångans och det ökade
vattnets verkan , i inre armen

K 4 och

*) Ea s^dan grad är förnt antagen STara emot eii

tums qvicksdfver - nögd , fördelad i båda armsE-
ne, iaverse efter capacitetea«
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och i den yttre

Således om man ville antaga att artnarne»

vore lika vida, eller ^ = att h = i2 och q ^
133 f ? få blir

i:o Tryckningen af vattnet ofver jämvigtsli-

nien, eller fänkningen af o» i den inre =3 höjr

ningen af o i den yttre armen =s 0^46143, med

utelemnande af mindre delar än -

—

^— tum»
lOjOOO'

2:0 Vattencolumnens verkan för hvarje graä
EÄO^Oigi och

3:0 Abfoluta florieken af hvar grad ^Ojfigi
i det närmafte*

Men 5 emedan 5 fåfom fornt är anmärkt^
jämntjocka glasrör äro näftan omöjliga att er*

hålla^ måfte man, för att kunna använda de
gifrie formlerne , förft mäta rörens ca Ii ber of-

ver alt , och fubftituera armarnes fålunda fund-

na^ capaciteter i åället för C: i. Denna mät*

ning Iker vanligen på det fätt , att en qvicklilf-

vercolumn flyttas fmåningom från enu ändan af

röret , till den andra ^ då den olika lä^gd det

intager på hvart ftälle , exprimerar inverte ca-

paciteten på famma ftälle. Om fåledes med en
pump , applicerad till endera armen , genom
luftens antingen utvidgning eller fammantryck*

ning ^
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ning , hela Ikillnaden mellan o i båda armarne

ökas med en tum , och jag kallar fänkningen i

inre armen under o = fl, få är böjningen i den

yttre =3 i

—

a , och c: i : : i~a : a , följakte-

ligen c =: , och fåledes om detta värde af
a

c fubftitueras i 3 :dje formeln , erhålles abfoluta

ftorleken af hvaidera af de motfvarande grader-

na i båda armarne.

En fådan mätning om den Ikedde med nog-

granhet och för hvarje grad , Ikulle likväl i

verkftälligheten , för 40 grader på hvar fida

,

blifva ganlka befvärlig , om ej omöjlig. Jag
har fåledes anfedt graderne kunna lättare, ge-

nom följande method , mera praktifkt beftäm-

mas.

Sedan qvickfilfrets naturliga jämvigtslinia

genom ifyllning i rören till något öfver 10
tums högd är determin°rad , flås vatten i inre

armen 5 till defs cylindern a är fylld , och på
en vidfäflad fcala , iitmärkas de punkter , där

qvickfilfret under denna tryckning ftadnat, hvil-

Ka betecknas med o , 8 är en glaskula med 2

öpna halfar 5 och vid hvardera af dem ett böj-

ligt rör d och /, af hvilka det fednare är fam»

manfogat med ett vanligt barometerrör fg, 30
å 36 tum långt. Man förenar / med ändan af

röret fom lägges horizontelt och fyJles 5

äfvenfom kulan ^ 5 med qvicklilfver. Dérefter

fammanfogas d och c och fg flyttas fmåningom
ifrån defs horizontela ftällning till en neråt lu-

tande , hvarigenom en del af qvickfilfret i efg
K V. fjUB»
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fjunker i kärlet ^, luften i c och kc förtunnas

och qvickrilfret it?ger i cL Dermed fortfare»

till defs man genom noggran mätning , finner

qvickfilfver- columnernas fkilnad vid o vara ö-

kad med jämt lo tum , vid pafs halfva fcalans

längd 5 eller om deras (kilnad vid o — kallas

D, till defs hela den upkorane Ikilnaden lo
-j- D. Därefter mätes och utraärkes färlkilt hvar-

dera columnens afftånd ifrån o , hvilka afftånd

äro i omvändt förhållande af capaciteterne , el-

ler om, fåfom förutj den inre columnens länk-

ning under o kallas a, få blir den yttres ftig*

v lo— fl , ...

nmg = lo

—

a och c —-— hvilka qvanti»
a

teter då exprimera fumman af ångans och vatt*

nets verkningar för lo grader i hvardera löret

famt capacitcternas förhållande , och tiondede-

len deraf, abfoluta ftqrleken af hvarje grad på
hvar fida , utan betydlig aberration

På lika fätt beftämmas färlkilt- de öfriga

lO graderne på famma fida af o , och bör un-

der denna operation altid cylindern e hållas

fylld med vatten. Därefter åtfkiljas d och c ,

man låter kulan e intaga luft och fg flyttas å-

ter i borizontel fiällning ; ä och c förenas och

fg flyttas upåt , hvarigenom qvickfilfret fjun-

ker 5 fom i mån derefter bör påfyllas , luften i

kulan

*) Om inan slculle önslia drifva noggranh^teu län-

gre, kan denna bestämning a£ grader ske sär-

skilt för hälften eller fjeidedelen o. s. v. utaf

»amma längd nppå fcalan, och derigenom den
siiöjeliga abenation för hvar grad, lumskas till

h^fkd qvantitet mau behagar^
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kulan e äfvenfom i röret hc fauuiiantryckes och
c^vickfilfret i ahc fjunker på den yttre fidan

nerom och Higer på den inre ötVer o, till defs
fumman af den enas fankning och den andras
ftigning äiVen är 10 tum, eiler deras (kilnad

10— D, hvarefter på fanima fätt fom förut
graderna öfver o i den inre och under o i den
yttre genom blott 2 mätningar beftämraas, och
fluteligen hvarje grad delas i 10 lika mindre
delar eller linier *).

Detta fätt att gradera ångmätaren, kunde,
fom förut är nämndt, ike med en pump ,, genom
hvilken luften i hc antingen förtunnades eller

fammantrycktes, men d^t föreflagne fättet har
förekommit mig vid verkftälligheten mera både
lätt och noggrant.

När ångmätarens grader fåledes blifvit de-

terminerade, med en ; praktiken tilräcklig cor-

rection för verkan af vattnet och rörens ojämn-
het, återllår endaft att jämföra den med luftens

tyngd

) Att man till dessa ångmåtare bör välja de jäm-
naste rör, som kunna fås, faller a£ sig sjelft.

Men skulle ojämnlieten Yora betydlig, t. ex. iner

en skillnad i båda ändarne , ställes den sma-

lere ärmen närmast till ångan, eller macbinen,
och röret tages så mycket längre , att några
tum finnas öfver, där nedra graderingen slntar,

på det ej qvicksiifret vid sjnnkningen där måt-

te tryta; eller ock formeras nederst nå inre ar«

men en kula eller kort cylinder, såsom b i fig,

S, i hvilket fall det är bäst, äfven som alltid

tilräckeligt , att observera både positiva ocö ö®«

^atiya graderna endast på deu yttrf aminen»



142' l809> Aug. Sept.

tyngd i Hvarje farikilt falL Till den ändan gö-

res obfervation på en vanlig barometer, och
defs fundna högd adderas tiil gradtalet på ang-

mätaren, för att uttrycka ångans abfoluta fpan*

flighetj hvarvid man lätt finner , att graderne
öfver o på den yttre och under o på den inre

armen äro pofitiva , men de öfrige negativa
qvantiteter. Om t, e. barometern vifar :^!,^

och ångmätaren
--f- g, f ^ få är ångatis fpänftig«

het lika med tryckni^ngen af en qvickfilfverco*

lumn af 40 tums högd. Om barometern vifade

28j^5 och ångmätaren _ 8?Ti få är famma
fpänftighet 20 tum , eller endaft hälften af den
förra. Och om man vill att ångan i pannan
fivall jämt verka med 36 tums fpänftighet , på
en dag , då barometer-högden är 29,<), få ftäl"

les en liten rörlig index eller vifare K "Oj fom
finnes mellan armarne , uppå 69^)5 emedan

29,f -f- öjf = 36$ till underrättelfe för elda-

ren , att ångan altid bör hållas uppe vid denna
grad j ty (kulle i fiftnämde fall , ångmätaren t.

e. endaft -vifa 3,^, få är det tydligt att ångan

är 3 tum för fvag j och att eldningen bör ö«

kas **)c

Pä

*} Denna visare löper titi en liten ränna på sca-

lan, Jbvillten bör vara af messing eller annaa
metall, och stadigt fastad yid machinen.

Man sMIe kanslce vid första påseendet tycTca

,

att bela denna aiethod innefattar en besvärlig

omgång, hvilken kände nudvikas, och all olä«

gen.iet af rörens ojaumiiet aphöra, om blott vid

d fastades reserv oiren samt kortare ändan fi£ ea

vanlig barometer, så mycket längre än de van»

lige, att tilräckiigt rum funnes för ångaua ver-»
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På detta fatt fynas de förnämfla mifstag

vara undanröjda, fom hittils hindrat en tilräck-

ligt noggran och bellamd mätning af ångornas
fpänftighet 5 i fjelfva pannan af ångmachinen.
Verkan af vattencolumnen och rörets ojämnhe-
ter äro i fjelfva conftruction rättade^ Cylindern

a hindrar olägenheten af qvickfilfrets upftigan-

de i machinen. Qvickfilfrets oxidation röjes ge*

naft och blir mindre ikadlig, då flickan ej nyt-

tjas 3 de obfervationer fom kunde härröra af

Hiöjeliga förändringar i qvickfilfrets och rörens

temperatur , hvilka defsutom till en del corri-

gera hvarandra , äro få högft obetydliga i pra*

etiken, att de ej förtjena komma i betragtande.

Härvid bör dock anmärkas, att detta in-

flrument väl determinerar ångans tillftånd i pan-

nan och ångröret , men ej uti cylindein , där

ångan , fedan hon pasferat ångllrupen , (the

trottle valve) hvars ilörre eller mindre epning
regeras af fvängkulorne (thc governor), äger

en

kan, emedan då absoluta Lögderne ensamt ]com-

me i beräkning, utan "alt iatiy tände af vattnet

^

eller rörens ojämnfaet, eller luftens förändrin-

gar, men i;o fkalle en sådan barometer i anse»

ende til fin längd, omkring 60 tum, blifva gan-
ika svår att fylia, och högst bräcklig och ovig
i sitt bruk; 2:0 skalle den biilVa ännu miudre
pålitlig i sina resultat, an den vanlige åhgmä-'

tåren, i anseende til omöjligheten att hindra det

i reservoiren- eoiidensetade vattnet , att smånin-
gom följa med qvicksiifvercolamnen up i det to-

jna rummet, där dess ånga skulle betydiigen yer-

Ita på qvicksilfverhögaen , med alla de förän-

dringar, som ett så spänstigt ämuQ^ vid omby-
te i tern eratur

^
»nderj^^årr
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en helt olika och nä ft an altid mindre fpänftig-

het än i pannan. Ångans fpänftighet i pannan
^

kan anfes fom hela verkliga lönådet af kraft

5

deras fpänftighet i cylindern är blott den del

deraf, fom där verkar, och är ofta betydligi^n

mindre. Det är likväl den fednare , fom utgÖr

rätta måttftocken af den kraft , fom fätter pi-
'

ftonen i lörelfe , och frambringar den begärte
effecten. Den förändras ofta innom kort tid ,

genom den olika häftighet , fom upkommer uti

fvänghjulet 5 och iöljakteiigen fvängkulorne

,

utaf laftens eller effectciiS ftörre eller mindre
niotftånd vid färfkilda tillallen ; och fom hutiis

vid alla kända ångmachiner , ännu ingen me*
thod blifvit använd till defs fäifkiita beftäm^

mande 5 får jag vid ett annat tiHäile up^yjfva

det fätt 5 jag , enligt ofvan anförde grundrr ,

anfer lämpligaft, till vinnande af detta tj min-

dre vigtiga ändamål,

Sliiteligen , ehuru jag ej kan neka 5 att

man i practiken fällan tror fig behöfva all den
noggranhet foih här är åfyftad, förmodar jag

likväl, att i en vettenikaplig underlökning

,

man aldrig kan komma fann ingen fÖr nära. Me»
thoderne att fkilja fig derifiån , och att vara

inexact , äro få många , att hvar och en fom i

anfeende till mindre befvär
, föredrager dem ^

kan lätt välja den han finner tjenligaft*
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Fbrteckmng på de i Sverige växande arter af
L aj v a rn e s familj i

af

ERIC ACHARIUS.

(Forcsåtcning, *)

2. Het erogenei. c)

GrAPHIS. Apothedum iineare immerfum a pe»

rithecio thalloque utriinque margi-
natum 5 difco anguftato nudo , nu-

cleo elongato intus cellulofo-ftriato.

Thallus crufliiceus membranaceus vel

leptofus 5 uniformis.

G. f c r i p t a : crufta membranacea laevigata ni-

tida y apotheciis emergentibas nudis flexuofis

fimplicibus ramofisque, difco rimseformi^ mar-
gins thallode elevato membranaceo.

Lichen fcriptus. Linn.
,

Flere förändringar af denna art förekomma

på åtlkiilige träds och bulkars ftammar och gre*^

nar, der barken är någorlunda llät,

*> Se föregående QvartaL

c) Denna andra tmderdelning a£ Lafvarnes försfa

Flock, slkiljer sig från den förra med sine apo-»

thecia, b^ilka utvändigt äro beiiiädde med en
skorpa eller hinna skiljagtig fran den inneslut-

ne substansens -väsende, som bos desse atgjöy

«a egen liksom geiceartad kårna.
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Var. * Umitata: crufta fordide cinereo^olivacea

nigTO Umitata^ apotheciis nitidis fijnplicibus

ramofisque.

Merendels på Hasfel , Afvenbok och Arre,

— * varia: crufta effufa fubdeterminataque ,

alba, incana et albo - rireicente , apotht ciis

confertiufculis flexuofis fimpiicibus ramoiisque.

På Bok, Ek 5 Hasfel och Arre,

—- * macrocarpa: crufta effufa älblcatite; apothe-

ciis iongisfimis rectis fubparalellis liiiiplicibus

apiceque furcatis, —» På Hasfel.

,
* hehraica: crufta effufa cinereo-fufcefcente

;

apotheciis confertis brevioribus rectis curvatis

atque ad angulum rectum varie raniofis.

* G» pulver ulenta: crufta efftifa membran
nacea albicante apotheciis emergentibus fub-

fesftlibus flexuofis 5 difco canaliculato dehi-

fcente casfio pruinofo, margine thailode ele-

vato tumidulo.

Finnes fun<3er följande artförändringar på
hvarjehanda träds flatare bark.

Var. fraxinea: crufta albido-fubincarnata > apo-

theciis Jongis rectiufcuiis iubfimpiicibus obtu*

lis , difco planilifculo.

Hos ofs merendels på gamla Aikar^

* gram^
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* grammica: crufta alba fabcinerafcente;- apo-

thcciis brevioribus ilexuoiis acutiuicuiis 5 di* ^

fco dehiicente fubnudo,

- * flexuöfa: cruila albo ghiicefcente; apothecus
longisiiniis flexuoils paslim lamolis et reticu-

Iat o- an a iUo ni o iant i bus.

På AI ocli Poppei-PiL

- * microcarpa: crufta fubinssquabili lactea 5 a-

potheciis rectiulculis longe-eliipticis 5 iubiiin--

'

plicibus fparfiSj diko fubcannlicuiato priiinoffx

G, cerafi: crufta tenuisfima nitida incana

glaucefcerueque^ apotheciis emergentibus fub»

pruinofts rectis elongntis finipliciiifculis acumi»

natis, difco canalicula-to margiiie thailode tenui.

Träffas på Fogelbärsträd, Slånbuilkar^ Piom»
mon - och Krikonllammar*

G. b e t n 1 i g n a : cmfta tenuisfinia alba ni'

gro liniitata 5 apotheciis emergentibus {impli"

cibus fubellipticis 5 diico demum piano prui-

nofog Eiargine thaUode elevato membranaceo^

Växer på Björkfiamniarnas xiafver».

G- f e r p e n t i n a : cruila inasquabiii mgulo*
fa deteiiuinata alba apotheciis immerfis con*

fertis Hexuofis elongatis fubiimplicibus csefio-

pnunofis^ difco demuixi pianiiiicuioj margine
thallode laterali incrasfato.

Föreko-m mer å barken på ilammarne af Loirn^

Lind, Afp och Cailanieträd^

K.V.AHanäU III Q^varL h Var,*
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Var * titterejla: crufta albä ^ apotheciis confet*

tis radiato*ramoiis , ramis longioribus diver-

gentibus fubparallelis et clecusiantibus lubnU*

éis, — På Alm öch Afpbark*

VERRUCARIA* Apothetium iuhglohotuiw t>ro paf^

te thailo jnnatnin , rer^tlK^cio

duplicij exteriori C3:rtil:;g]aeo

papillato (/f'- ,).~-^,..^ . oiliolo

peritiio. V ) . .
, . . .il-o inb*

.globofo k;tus Cf Halofo- veficiiii*

ferOi ThaUus nienibi-ansceiis vei

cruilaceiis ieprofusqUc j unifor^

f Lsjophtoed, Thélo tartitagi7reö-tnemlra»

naceo contiguo Uvigaiö,

* V* punctiformiä: crilua ter-ivsiima fub*

determiiiata kevigata cinerafceDli fufca; apo*

theciis miiiUtis hemiiphserico^fubgioboiisj nU*

cleo globofo albo.

Förekommer på lläta barken af Bokgreiiat

på Hasfei och Lönn.

Van * ptetaodes: cmHa tenuisfima gtslico-fufce*

fcente^ apotliecris jniniitis conv^-xiurculis con-

fertisfimis.— På Alm och Häll-Caftaniegrenar.

* V. a n a l e p t a : cnifta membranacea fubde-

terminata nitida fubolivacea j
apotheciis fub-

fesfilibus hemifphgerico - coiioidcis papillatis ^

nucieo compresfo iubmembraiiaceo aibo.

Tiäf.
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Träffas på fläta barken å grenarne af Bok»

* V", Cerafi:. cruda tenuislima determmata
nitida argeriteo^plumbea , apotheciis minutis

fubellipticis convexis ^ nilciéo compresfuiiGii*

lo albo,

pinnes på Kärsbärsftammat Och Ekegrenar,

"* V. e p 1 d é r m 1 d i s : crufta tenuisfima effii-

; Xa lactea 3 apotheciis minutis fubracur/do * elii'^

pticis piano - depresiis
, papiliula hemifph^ri*

ca 5 rifcleo compfesfo al bo*

Å den yttre hinnan på BjorknlFven

Var. * (ilhisjima-: crulia fubpulsyerutenta albisii»

ma 5 apotheciis minu^ isfimis fubrotixndis he^

mifphSDricis. — På BjÖrknäfv^^er-

* V, IS t 1 g m a t e 1 1 a : ciui^a tenui membrån^-
i^ea lasvigata albicante, apotheciis mhiutis: he*

jnifpbacricrs confertis fubconllueutibu^ nuclea

globofo ciiierafcente*

Träffas på fläta barken å fleré fiagä- balkär

Och träd.

'Var. * mitms^ criifta plumbea nitidisfimaj apQ^^

„ theciis minUtisiiiuis hemiiph^ricis*

På Al , Arre och Ekegrenan

•i-* * tremula': crufta laeviufcula änsBqiiabili lénii^

isfima rimulofa albo-cinerafcente^ apotkeciii

minutisiimis confertisfimis eonVexiufcuiis fuh*

COnfluentibus, — På Afp och Ränn>

La
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— * afomaria: criifta tenuisfinia l^^\n^y3t^ cine-

reo-giaucefcente 5 spotheciis -oiii-iiusiai-us he^

Riifphaerico-conoideiS.papiljaiiS.

rå Alk- och Algrenar»

* V»
. g e HD IT] a t a : crufia effufa tenni iae>vigata_._

albido-incaiVa t, npothcciis i pr. rus hemifphasri-

CiS papillstis nitidi^; jViC^eo globafo hyaiinQ.»

Förekommer på g-amixial bark af Ek'^ Bok
oeh Poppeii

* V. n i t i d a : criiila cartilaginea Issvigata pal*

lido-virefcetite-; apötheciis törJertl^ g tobo flS

femiimmeTlis glabris iiibpapiliaus dc-aaim api*

ce depresiis umbilicatisqiie,

Fii3r.es på gamla flaamiar af Bok och Af*
. veBbok* .

* V, ihyp'OBta: criifta tenuiå^firna maculari

elevato pUBCtata fcabriafciila iuliiiineo- atra ^

gpotheciis niiLUusfimis hemlfphi^rico-conoicie-

is 3, intus albkantibus.

Träffas på barken af torkade grenar på
Lind och Afc,.

II Btennorind, Thalto fotidiufciuo fuhge*

tatinofo,

V» m u c o f a : cmila" nnicofo-geladnofa !å&Vis-

fima nigro-vireiceiite 5 apotheciis muiuiis glo-
' bofis immerfis papilluia vei ofuoio projiiiiien-

tibiiSj intlis Ibidide albis» x

Fun
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Fmnien på ilenar och klippor vid ilränder,

der de af vattn ofta öiVerfköijas^, befyir

neiiigen i Lappland,

V. c e u t b o c a r p a : crufia fubgelatinofa r?-

mofo- areolata atra , in ambitu effigurata in-

cifo-crenata 3 apotheciis globolis immerös a-

pice papiiiata prominentibus j nucieo hyali-

jio cotneo.

På klippor i fprickor och gropper vid flrän-

derne af Norrfka Finmarken.

ftf Lithoicex. Thallo cmHaceo contiguo vet

rimofo areolato^

V. Schraderi: crulla tartarea cqnttgua al-

befcente^ apotheciis minutis immerfis globo-

fis ^ intus fordide hyalinis»

Träffas på kaikilenar*

V. t h r a c o n a ; crufia tenut fartareo»lepro

fa ferrugioeo viridi ; apotheciis minutis glo-

boiis fesfilibus pertulis , intus fordide cinera

fcentibus.

Förekommer på ftenar och berg af "glim^
mer med quartz i Ö. GötUnd*

V. 1 e u c o c e p h a 1 a : cru(la tenui contigua
cinerea fubvirefcente; apotheciis roioutis glo-

bofis fesfilibus pertufls aibo pruiEofis^ nucieo
minutisilma cinereo.

Finnes på bark af ålidrige träd*
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Var, * amphihota: crulla rlmofo-areolata in^qua-^

bili lubpulverulenta albido-caeria ^ apotiieciia

piuinofiS oitiolo demurn dilatato,

på Ekliammar ned vid marken,

* V. 1 i t h 3 n a ; cruila tartarea tetiuisfinie are-

olato - iugofa cinereo - virefcente ^ apotheciis

ininuds in papiliis cruftse elevatis fubimmer*
fis fupra concaviurciiiis marginatis^ nucieo hy«
aiino. ' '

Är funnen på Ölands klippor,

* Ve c 1 o p i in a : crulla tartarea rsrriofa verfU"

cofa fufco-atra y apotheciis fubglobofis in a«

pice x^errucarum femi- imnieifis nitidis fupra

oftipio depresfo marginatis , nucieo albicante.

Träffas på klipporna af Norrika Fjällarna,

* V« I i g n y o t a : crufta fubverrucota granula*

to-Söccoia fcabrida atra j apotheciis minutis

globoö.s immerfis papillula prominentibus ^

mai^me veriucarum eievato tumido cinctis.

Förekommer på klippor uti Norrlka Finn*

;
iaarken.

* V« m u r a H s : cmfla tartarea rimofa alba
j

apotheciis iiähgloboSg immerfis papillatis , o*

ilioio dtmum diiatato albo- pruinofo margina»
toque 3 intus fiigricantibu§«

Finnes på gaxnla murar anflrqkne med hvit»

Kaik U ax, vid UpUU Slott,
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»

• V. u m b r i n a ; crufla tnrt^irea fuS Tet^rmina-

ta tenuisnme rimiilofa unibrino-iuica ^ '?pothe-

ciis inimeriis ,
papilljla conoidea piominenci-

bus 5 intus cinereo nigrkantibqs.

Växer på Rrödde hårdt^ och fiora flenar, i

fynneihet yid fjökui^erna^ t, ex. af Wet-
tern,

Var. * nigr^fcens; cxvi^X^ rimofo-areolata in^qua-
bili iUico- nigricante ; apotheciis immerfis pa-

pillyia eleyata prominentibus , intus nigris.

' SS väl på klippor fom ä g^mla tegelpan-

nor på tak,

* V, m a u r a : criifta tartarea tenui Isevigata ri»

molisfima aterrima^ apotheciis minutis globo"
fis immerfis apice unibilicata prominentibus

,

nVicleQ nigricante,

På klippor och ftenar under tiden af hafs-

vattnet befugtade,

V. aethiobola: crufla tartarea fabcontl-

. giia tenuisiinie elevato- punctata umbrina , a-

. potheciis fubfesdlibus hemifphasrico-fubgiobo-

fis fubumbiiicatis pertufisque nitidis ^ nucleo

hyalino.

Träffas p| klipporna uti Norrlkat Finmar-

ken,

•Var, petroja.' cruila contigua laevlgata cinefa-

fcente; apotheciis fubfesfilibus bemifphaericis

/ papiiiatis pertufisque.
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På klippor af trapp eller annat liårdt gryt,

V. ai'actina: cruOa tartavea tenuj conti'

gua 3 teiiuisftiiie fubrimofa piinctisqiie elevatis

rugofo-icabnda aterrimaj apotheciis fesfilibuSi

hernifpha^Tico-conoicleis^ iiitus nigris..

På-ftenar och klippor yid kii.fteriixa af Is,*

hafvet..
I

* V» f t r 1 a t II I a : cruHa effigiirato- dendi^itica

atra 3^ areojis fubrlifcretis fubraniofis radianti'^

bus
5 apotheciis coiioideis deniiim fupra con*^

caviufculis margiriatis ^. intu$ atbidis niiclea

piinctifo.rnii hyalinQ.

Vid liafsk:^Iterria på ftenar uti Narxlka Fia*
II.) arken»

Yar,„ * acroieUa: cruåjs areolis,:' difförmib»us di*

fperiis fufco -nigricantibus.

Här och der på Qyartz,

\\^\^ Co.niz^ie. Thaljo teprofo puti^eraceo:,

^- V» f a r r e a : crufta leprofa pulveraeea albis*

fifiizi apotheciis fubgloboiis lemi-iniinerfis pa«*

pillatis pei tufisque 5 in tus ciiiereis.

Träffas på halfriittit trä och träds Hubbar,,

ttttt inodermcs':: Thalto feu Juhiculo a«

rachnotdeo^ fio.ccutofo vet jubfpongiofo,

^ V, bysfaeea: crtida tenuisfima contigua

arachiioidea fordide aiba j apotheciis minutis

globo«



1809> Äitg, Scfu 155

globofis femi-iuimeriis pertufis nudis intus ni-

gris.
_

Förekommer vanligen på trädens half-för*

multnade ftubbar.

ar. * Jlictica: crufta tenuisiima aracbnoidea for*

dide hyalino-albicantej apotheciis minutis he-

niiiphserico fubfesfiiibus pertufis.

På gammalt trä och flata ftällen af bark i

fynnerhet på Pil och Alm.

- ^ minutisfma.^ crufta tenuisfime araclinoidea.

glauco cinerea ^
apotheciis minutisfimis fub-

fesfiiibus fupra oftiolo excavatis»

På bark af Tall och på blottade trädd: af

gamla Pilar,

V. e p i g é a : thallo tenui fubfibrofa insequa-

bili iutefcenti-pailida^ apotheciis minutis glo-

bofis immeriis oftiolo prominentibus , intus

nigris.

På blotta jorden å fumpiga ftäilen»

V. r u b e n s : thallo effufo tenui granulato-

flocculofo rubro demum luteo - cinerafcente 5

apotheciis minutisfimis fesfiiibiis fubglobofis

oftiolo pertufis.

Finnes på gammalt trä , gärdfelgårdar ocb
åildrige träds bark.

h t ENDO-
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ENDOCARPON. Apothecium globofum tballo in

clufum, perithecio memb^-ana^
ceo (liaphano fi-iiplici cirjctum^

oftiolo cärtikgiieo difcolori

fubmarghiato in fuperficie thal-

Ii prominiilum, niicleo fubglo-
bofo fubfimilari. Thallus crufta^

^eus fiibeffiguratus vei foii,v.

ceus lobatusque^

^ E* f 1 n o p i c u m : thaik) cruftaceo rimofo-av
reolato ruberiimQ in aaibitu depre$(Q fubla»
bato.

Växer på klippor och ftörre hård^ fteni^r i

Öilergötland och Lappland,

E. t e p h r o i d e s : thallo cruftaceo contigua
fubfoliaceo laevigato denaiim fubriraulofo 5 ia

ambitu repando-fublobato qinereo, fubtiis atro.

Träffas på jorden och pl förmuknade moS"
for i Lappland och på Qiand,

E. finaragduium; thaUo crnilaceo carti-

lagineo - fubfoliaceo Riinuto fubpeltato pian^

adpresfo rotundato integro viridi-iiUeo.

Förekommer på klippor och i deras fpric^

kor liti Norrlka Finmarken,

h e p a t i c u ra : lihallo cmflaceo -cartilagi^

neo fubfoliaceo piano fuborbiculari repandQ'

lobato mfo fufco^ fubtus nudo nigricante^

Är hos ofs endaft funnen i Lapplka Fj^I*

larna på jorden.
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^ E. lachneum: thallo fubcartilagineo folia*

ceo imbricato fufco- virefcente fpbtus atro in-

jpequabili fibrillofo- fubfpongiofo lobis fubin*

curabentibus rQtundatis fubcrenatis flexuofis li-

beris»

Växer uppS förmultnade mosfor eller blot-
'\ ta jorclsn på berg,

E. p h y 1 i i s c u m : thallo cartilagineo-mem-

branaceo foliaceo fubpeltato fubrotundo inci-

fo-lobato fufco nigro 5 fiibtus nudo concoiori,

lobis fubimbricatis , margine tumido,

£ _
Funnen på klipporna i Norrfk^ Finmarken.

E, e 11 p 1 o c u m : thallo fubcartilagineo foli-

aceo fubpeltato profunde lobato aeneo - vire-

fcente , fubtus nudo pallide flavo , lobuli»

totundatis flejcuofls incilis,

'På flériar i Öftergöthland,

1 e p t o p h y 11 u m : thallo cartilagineo fo-

Jiaceo orbiculato peltato nigro- fufco ^ ambiti|

jrepando flexuofo ^ fiibtus las vi ni^do nigro.
«

Träffas på ftörre ftenar uti eller vid fträn-

derna af fjöar ^ t, e^c. Wettern,

lE. miniatum: thallo cruftaceo - cartilagine»

foliaceo orbiculato peltato albo-cinerafcente,
' ambitu repando flexuofo -plica to s fubtus la^vi

demum rugofo rufefcenti-fulvo.

Luhsn miniatus Linn*
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-Växer på . ilenar och berg merendels nära^

vatten,

^' E. W eberi: thallo .cartilagineo fnbcoriaceo

foliaceo lo-bato cinereo^fufco ochroleiico,- flib-

tus ondo fufco nigroque 9 lobis laciDi;!tis'åe.

xiiolis plicato- crlfpis congeftis difformibus,.

Finnes på "ilenar växande i fmå bäckar och

åar öiVerfivöljd af vattnet.

* E. c o m p 1 i c a 1 11 m.: tb^llo ctrrtilagineo lo-

bato cinereo fubtus fufco- nigricante , lotii

erectiuiculis rotundatis plicato-convolutis.

på klippor och ileoar befyonerligen vid
flrömmar Qch vattiifalL

R Lichenes Coenothalami. å)

I. P hymataidel e)

i^ORINÅ. Apothecium verriicifonne a thallo fbp»

matuniji thaUmia pluia perithecio te-

nerrl-

i) Till <ieiina andra Vlock af LaFvarne räknar jag

dera. j i-r¥'il:us ap.oibecia till någon sm mer elle>^

miadre yttre del synas vara danade al' samma sub-
etaiis som båiesi oeh. lika fårgad med- den*.

t) ^A. 't.;,-^llsr \i% de Lefvar e£ deuiia Flock , tyiRa»
epotriecici lik:; a ti^^bc;, -t? -^(^^rlo^, de der till "sin

yttre oi.iKlädsu'»^^; iln,.^-^; danade «f sjtlfva båiexr'

©iibsuns, o>e£i ixiv-';idi'gt byaa ea käraa eller ski.-^
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nerrinio diapliano oWilcta incllifiens

,

oftiolis impreslts fnpra iiotatum ; nu-

cleis ful>g!oboris cel iulofo v^^riculife-

ris. Viallus cariilagineo-mcmbranace"

US uriifornr's*

f * p e r t u f a : criiil!i cartijagineo-membranacea

leeyigata ina3qii;ibill albido- cinerafcentc 5 apo-

theciorum verrucls fubgloboils 5 oiliolis piuri-

bus nigrls pertufis»

Liclim pertujus, Ltn^No

Växer på Bok , Äfk och andra träds ilam"

mar,

"^*P, lejoplaca: criilla tartareo cartilaginea

contigiia lievigata lactCw^ ; apothfciorum ver-

rucis convexis , oftiolo fubföiitario tufcefcen*

te irreguiari lijuoio- aperiundis.

Träffas på barken af Ek , Bok och Lönn,

Vtir, hymeneat cruila demum inseqiiabili cine-

rafcente j apothecioram veinicis heinifphaeri-

cis tandem difionnibus anguloiis liaiofo-ape^

xiundis. — På Lindar.

* P* c h i o n e a : crufta verrucis spotheciorum
convexis diiformibus albisfimis obtecta 5 ofti-

olis pluribus iubconcoioribus fufcisque puncti-

form i bus pertuiis»

Funnen på berg i Öllergöthland,

THELO.
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THELOTREMÅk Apothecium verruciforme a tfial^

lo forma tiinij excavatum mar*
ginatum , thalamium perithe-
cio meuibranaceo fupra rum*'

pente cinctum includens^ nii»

cleo co*npresfo intus fimilari

fubftriatoque. jH/iilisix i cartila*

gineus' membratiaceus 1» fub»
cruftaceliS ^ uniformis*

* T. lepadiftUmt crufta cartilagineö -mem"
branacea Isevjgata fubaibicia giaiicoque vire^

fcente, apdthecioriim Verriicis fubconicis, mar*-

gine membranaceo integro fubcoarctato^, fun*

do aperturse earneo-fufco*

Ar fällfam hö§ ofs på trädens bark* Pun*
^ ilen i Rikets Södra Provincer»

tYRENULÄ. épöthecmm Verrtlciforme a tballö

formatiim , thalamium folitarium^

perithecio crasfo cartilagineo (a*

tro) papillato - prominente obdu*
ctum 5 includens , nucleo globofo

Gelllilifero. Ifiallus cruftaceUs U»

Hiförmis*

P. m a f g ä c é a : crufta rugulofo • fubrimofa

obfcure cinerea j apotheciorura verrucis he»

mifphserico-conoideis, perithecio papiliula pro*

minente demum pertufo arcte adnatis»
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y' ForekomiTier på klippor i Läppika Fjällar-

na. Hittils enda kända arten af detta

flägté hos ofs*

VARlOLARiAb åpothmum verruclfornie ä thallo

formatum (pasiim forediferiim)

flibmarginatiini , iaminam proli-

geram (perithecio deftitutam) cel-

luliferam incliidens. Tnallui cru*

ftaceiis vei cartilagineo- membra-
iiaceus ^ un :form i

* V. c o r a 1 1 1 h a : criifta tårta rea rimofa alba

pssfim papillofo-ramuiofa 3 apotheciorum ver-

lucis iicmilphasricis fupra depresfiufculis ; la*

iiiina proJigera ientiformi^ Veiamine tenui pul-

vera ceo tecta.

Träffas på fteiiat och klippor i öfiergoth*

land i fälllkap med Ifidium coraUinum^

^ar. * oreinai crufta detern^inata rimofa älba |

anibitu Isevigato, demui^j crasfa glrbulofa pul-

Verulenta ramulofaqUe Verrucis forediformi-

fcus corglomeratis irregularibus eoncoloribuSi
' ^ På berg*

V. t h e 1 e fl a : crufta effufa fublepröfa pul-

Verulenta albisiima areolato verrucofa papil*

lataque 5 papillis conoideis äpice fotediferis ^

forediis iBir4Utis^

Förekommer på klipporna 1 Norrfka Fin-

marken,

V. 1 a*
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V. I s c t e a : criifta tartarea determlnata fimo»

fo areoiata lasvigata lactea 5 ambitu fubradia'*

to crcilato- fubiobato 3 vermcis coniertis mar-
ginatis fupra albisilmis forediferis,

Lichen tacteus Linn? —

-

Finnes på klippor och berg.

V. c o m m u n i s : cruila c^^rfH'— ^^i^,

marginatis adiper fa ;
rtpodiecii? .. s

, Hium d:-i.Lt.:.:ad planiulcula.

Af denna hafva vi i Sverige hmwli följan-

de artförändringar.

Var. * orhiculata: crufta tenni gvanuiata fubradi*

ato-rimofa zonato- limitata albo- ciaerafcentej

forediis centraiibus plaolurculis marguiatis con-

coloribus.

På träds i fynnerhet gamla Pilars flammat

der barken aftaliit,

„ faginea: crufia fubeffufa glabra rugofa rimo-
faque aibicante 5 iorediis hesiniphaericis fpar*

fis immarginatis foiidiulcuiis pulveruientis ai*

bisiimis»

Lichen jaginem Linn.

På gamla träds bark, befynnerligen på Bok-
ftammafe

'^alnea:
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- * alnea: crufta insequabili cinerea., forediis

confertisiimis convexis puiveiulcntiié älöisfi-

iiiis. — På gamla Alar.

- pinea: crUfta glabra lacjviufcula fubrlmofa al-

bo -cinerafcente 5 forediis fpariis cOnvtxiufcu»

lis pulverulentis demum planis marginatis

bisUinis.

På Tallarö Fjälliga bark*

- leutapfis.^ crufta effufa gratiulafa Ineequabili

nigricantej forediis planiufculis confertisiimis

coijfluéntibiis pulverUletitis deiiiUm planis fub*

Smmargjnatis albisfimis. ^ tå gamla berg*

- ahietina: crufta effufa glabra rugofo- fqua*

inuloCa aibo-pallefcente 5 forediis planis diia*

tatis difformibus pulverulentis albis.

På barken af Granftamman

V. a m a a crufta rugofo-fimöfa iil3equ?^bilf

fubpuiverulenta alba fubcinerafcente^ apothe-

cioium #verrucis adpresfis piano Goncavis mar*
ginatis forediferis concoloribus*

På barken af ålldrige träds Öartimar före»

komma hos ofs tvänne forändringar af

denna för ftn ganfka bittra fmak utmark^
ta Laf.

ar. ^ fraxineat crtifta pulvefuiehta älbisfima ^

forediis fparfis planiufcuiis fubinarginätis cön*

colöribus. Pä alk.

K.F.A.HandUUlQimrt. M
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«— * difcoiäea: criifta' piiivenilenta albida demum
cineraicénte- 1 ucia 5 forediis confertis demum
dilatatis flrxuofis' plano-coucnviiifculis , iiiar-

gine elevato.Uimido. —. f å åtlkUlige träds

Itatiimar.

* V. a f p e r g i 1 1 a : cnifta tartareo-cartilagi-

fiea detenninata giaiicefcerite, ambitu Iseviga-

to radiato-rimofö , forediis fparfis fuperficia-

libus planis fubimmarginatis obfoletisque al«

bidioribus.

Förekommer nog iallmänt på ftenar och
klippor,

¥ar. ^^coniza." crufta fubrimofa laeyiufciila cine»

rafcenté j forediis adpresfls fiibmarginatis åh
latatis rotundato- difförmibiis fubconilueiitihus

albidioribus. ^— På gamla bergsikTäfvor.

SAGEDIA. Jpothecmm A^-erruciforme a thallo för-

irra tum ,
fupra membrana coiorata

,

depresfiöne difciformi notata, lami-

3iam nu-cleiformem intus fimilarera

thallo immerfam obvelante^ tectum»

Thallus cruftaceus^ uniformis,

* S. 1 se v a t a : cnifta contigua lasvigata fordide

glaucefcenti- lurida 5 apotheciorum verrucis fu«

pra nigro- fufcis , impresfione difcoidea coiica-

Ta miirgine elevato tumido fubrogofo.

Finnes på berg vid Carlberg uti Söderman^

land.
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S. z o n a t a ; crufta tenqisfime areolatq-nmo»

fa cinereo-glauca Hneis albidis repandi^ piu««

ribus in ambitu zonata y apothecioruii) veriu*

cis nigris^ impresftone difcoidea coDCava thal-

lo fubimmerfa, margine elevato fubintegro.

Förekommer på ftenar Vid Särna nära Fjäl»

larna i Dalarne.

2. Discoidei. n

URCEOLARIA. Apothecium orblculatum a thallo

marginatum } lamina proligera

difcum fofmante thailo imrper*

fa fi^burceoiata in ambitu fi|b*^

inde marginata, intu^ cj^lluiife*

ra ftriatave, — Thallus cruftace»

US uniforiiiis,
,

t Afpi/ter i a, Margine difcoidea fuhiiutto ^
vel cum thallode fpuria elevato eonc^ito.

* U. A c h a r i i : crullå fubdeterminata glabrm
tenuisfime rimofa paliide-teftacea ; lamina p^^P»
ligera immerfa urceolata rubra, margine thal»

lode tumido.

Finnes på ftenar vid fmå bäckar der de
vatten ibland öfverfköljas*

M 2 *

f) Lafvarne af denna nnderdelnmg tiafva apotlie-

cia , som inunder och i kanten omgifvas af ett

inine som ar lika med bålens stibstans , men aro
uppå beklädde med en olUié. färgad s^iiVa af au-^

nan Baiur*
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*U. diamarta: crufta rimofo- areolata fiib»

Veriucofa rubro - ochiacea ^ lamina proijgera

inimeifa conci^viufcula atra , margine thaDO"

de ekvato demum flexuofo.

Träffas på kjippor vid firänderna af Bott-

uifka viken i Norrland*

^ U. o c e n a t a : crufta rimofo • areolata gri»

lea 5 areolis planis s lamina proligera immer*
fa planiufcula atra fubinarginata 5 margine
thallode elevato tumiduio denium planiufculo.

Förekommer hos ofs fällan på ftenar öch
klippor famt gamla taktegel.

•U. pelobotrion: crufta configua fublo^

bata demum fubverrucofa albida i lamina pro-

ligera immerfa planiufcula atra ^ margine
thallode rugofo^ crenulato demum tumente
fubintegro.

Är funnen pä fkiffer» klipporna i Norrfks

Finmarken,

* U- g i b b o fa : cr\ifta papillato-verrucofa la?"

vigata albido fubcinerafcente, lamina prolige*

ra in verrucarum apice immerfa cöncaviufcu»

Ja atra , margine thallode protuberante cie*

nato.

Träffas på berg och ftenar , få väl fom
def^ bäda artförändringar.

Var. * amphibola: crufta areolato-verrucofa aibo*

cinerafcente plumbca^ apotheciis demum ele*

vatif
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vatis fcutelliformibus difco piano nigro, mar-
gine thallode tumiviulo fubintegro tandem fle-

xuofo.

* fimbrtaia: cmfla fufco-nigricante verrucofa,

ambitu radiato-fimbriato, verrucis cinereis fe»

re obducta. — På Qvartz,

* U. H o f f m a n n i : crufla rimofo - areolata

fufcefcenti-pJumbea , areolis planis in medio
paslim elevatis^ lamina difcoidea immerfa con*

caviufcula nigro fufca; margine thallode ru"

gofo pulverulento albidiori.

Växer på flenar och berg^ tillika med defs

följande articrändiing.

Var. * eontortat cruftae areolis difcretis et conflu-

entibus planiufculis circinato-contortis ^ mar*

gine thallode fubintegio,

*U. panyrga: crufta granulato • verrucofa

conglomerata albisfimaj lamina proligera ver*

rucis immerfa concaviufcula caefio pruinofa ^

margine thallode turgido integro.

Finnes på rötter och växters fljelkar vid
jorden uti Lapplka Fjällarna.

* U hy pol eu ca: crufta rimofo areolata lac*

viufcula aiba^ lamina proligera immerfa con-

cava pallide cerina ^ margine thallode eleva»

to integro demum fubflexuofo.

Träffas här och der fparfamt på kalkfte-

jiar t. ex. å Kyrkomurar^

M 3 c
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U. c i n e T e a : crufta rimofa areolato-»yerrucofa

cinerea, nigro Hmitata^ lamina proligera ver-

rucis immerfa concava atra^ margine thailode

eievato integ 10.

Lichen cinereus, LiNN«

Förekommer allmänt på berg och Itenar ^

med defs artförändriogar.

Var. * tigrina: crufta rimofo-areolata fubaequabi-

Ii lacteo-candida; apotheciis demum diftormi-

bus flexuofis fubcönfluentibiis,

^ * polygonia: crufla rimofo-areolata cinerea 5

areolis confertisfimis multangulis j apotheciis

in fingula areola uno pluribusque minutis*

Endaft på Qvartz och Kifelllenar.

* tesfulata: crufla fubdeterminata Isevigata se-

quabiii tenuisiime rimofo - areolata, albo- glau-

cefcente^ apotheciis fparfis concaviufculis de-

mum emergentibus margineque thailode cin*

ctis.

* notata: cruda rimofa areolatp-verrucofa in-

aequabili obfcure cinerea, areolis pasfim nigro

punctatis 5 apotheciis immerfis demum eleva-

tis difco pianiufculo.

i| Amphiloma, Margine difcoideo thailode»

que eleuatis f demum fuhdifcretis.

* U. f c r u p o fa : cruHa rugofa • plicata granu-

lata cinerafcente ^ lamina proligera immerfa
urceo»
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tirceolata nigra, margine thallode intumefcen-

te infiexo fubrugofo difcoideum obtegente.

Trä fas få väl på bara llenar och berg fom

på jorden i granfkap deraf.

U. c a 1 c a r i' a : icrufta determinata tenuisfime

rimula£a . fubpuIVejulenta aibispiiiia,. lamina

ptofi^^a'^ minuia immerfa concaviufcula ni-

gra , margine thallode fubeievato , difcoideo

tandem difcreto integro.

Lichen calcarius Linn,

Finnes på kalkberg och ftenar , befynnerli*

. -gen på Öiand och Kinnekulle,

^' lU. b r y o p h i 1 a : crufta tenui inaöquabili

granulofa cinerafcente ambitu fubeffigUrato 5

. lamina proligera immerfa urceoiat^ nigro cas-

fia margine elevato crenulato thallodem dis-

cretum sequante.

På förmultnade mosfor på jorden vid och

på berg.

Var.* * ie^Albata: cmfta fubpulverulenta alba ^

margine difcoideo elevato acutiufcuia inte-

gro , thallode fubnullo.

Är funnen på Öland å bara nuarken,

(Fortsättning i et följande QvartaL)



FÖ RTEKN^ING

få de Rbnj som åro infSrde i detté

Qvartals Handlingar^

1. Om Svenjka TaheU-t^erht^ åren i8ot iSoS»
Vtfäde, Skörd

^
Öppen Jord^ Kreatur^ af Hen-

rik NiCANDER - • * - II

f

2, Afhandling om nödige rätteljer vid matnin-

gen af ångornes fpänflighet ^ och determina'^

tton af deras kraft , uti Ångmachin^ famt be-

Jhrtfning pä en förbättrad Angmatare; af A.
N» Edelcrantz - - • I2g

3* Förteckning pä de i St;erig e växande arter af
Lafvarnes familj; af Erik Acharius fort-

Sättning • • .
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TA B. K.

öppen Jord och Kreatur i Städerna.

Län. Städer.
öppen
Jord

Hä
ftar.

Oxar Kor Får Län. Städer.
Öpptnl
Jord.

Hä-
ftar

Oxar Kor Far

Stockholm 400 1000 1^00 1436 ("Göteborg II34 134 42
Södertelje 200 80 24 IIO 126 Kongälf 300 26 16 170 TO
Vaxholm 28 18 4 30 34 Göteborgs <jMarftrand 4 94

Stockholms Sigtuna 100 22 4 46 34 Uddevalla 600 80 300
Norrtälje 180 32 2 70 3S [Strömftad IfO 21 ^SS 8

Öfthammar 8 10 90 40 fÅmål 27

7S

g I TO 3T
Öregrund 4 142 40 jVennersborg

s ^Alingsås
IfO 200 TO

Upfala 1 800 232 2 311 8f Vennersborg ^40 33 IT8 17
Enköping 270 216 13 332 160 -j Borås lOf SS 2 TO 8

Torshälla 276 49 112 [Ulricehamn 69 23 16 40 24

[ifkilstuna io 40 140 160 [Falköping ^00 76 20 114 I TO

Nyköpings
Strängnäs 230 90 4 180 30 |Hjo ISO SO 16 100 100
Mariefred 112 34 8 97 123 Skaraborgs .jSköfde 32^ 4S 20 7S 18T
Malmköping 3 8 10 ISkara 34-? 80 f6 180 30
Trofa 90 18 8 70 1^0 iLidköping 800 93 8 277 10
Nyköping 230 84 12 214 80 [Marieftad SO 180 3T

Norrköping 720 160 38 270 30 fKriftinehamn SSO 60 8 130 24

Linköpings
Söderköping 3S3 62 24 lOf 83 Karlflads JKarlftad 600 90 12 300 TO
Linköping 67^ 70 269 43 [Filipftad

. 900 40 200
Vadftena

Skenninge
600
600

66
60

: 64
120

10,2

120
S4

100 Örebro
[Lindesberg

^Nora
2^0
600

30

4^

10

8

82
100

112

TO

Jönköpings .

Gränna 80 SO 4 116 30 lAlkerfund 469 S3 108 28
Jönköping 343 118 42 218 44 (Örebro I4OO US 20 200 100
Ekfjö 80

161

42

36

16 80

I TO

7<S [Arboga
^Köping

5'oo 66 if 260 180
•10 12 Vefteräs SOS 67 323 148

Vimmerby 60 30 4 72 60 1 Vefteräs 690 13T 28 393 76
Kalmar Vellervik 100 71 36 219

80
163

[Sala 77 S 200 6 600 300
Kalmar 2^1 70 20 [Hedmora 200 S7 9 274 203

Gottlands J Visby 210 7 430 160 Falu ^Säter 261 ar 2 120 140

Karlskrona 69 300
292
ISO

[Falun 138 130 12 sss 170

Blekings Karlshamn SO
60

[Gefle 1800 120 6 673 100

Söllvitsborg 300 8 Gefle tj Söderhamn 9^ 4T 2 2 TO 200

Kriftianftad <;'oo 170 307 30
[Hudiksvall 42 I4T TO

Kiillianllads Engelholm 74 30
40

180

4 66 13

80

[Sundsvall 12 40 300 130
Cimbritshamn 1 80 10 70

233

Hernöfands JHernöfand 12 2 213 20

Yftad 384 6
[Öfterfund 20 - 6 20 16

Falfterbo 2^0 43 4f 102
Umeä

[Umeå 80 ro 20 200 20

Malmö
Skanör 6^0 149 164 373

70

iPiteå 48 27 8 430
60Maln.ö ifSo 331 40 202 Luleå SO 40 2 2TO

Lund 933 200 60 400 SO [Torneå SO 20 60 20
Landskrona 9fo 120 20 220 2^0
Helfingborg 540 100 20 90 SO
Laholm 160 107 28 21Q 341

Hallands
Halmftad

1 Falkenberg
1 Varberg
(Kongsbacka

270

388
176
100

SO
se

74
41

20
12

22

170

97
177

64

20
26
40

Län. Städer.

Uleåborgs

Vaf»

Åbo

Kuopio

I alla Rikets Städer,' Summa;

Öppen Hä-
Jord. ftar.

1000
80

170

140
80

42

320 70
121 t6
24 23

332 174
38 60
10

141 3T
300 I TO

387 123
160 92

T 20
200

T2 28
300 70

80 82

310 104
60 142
24 30

12 33

3T7TI 9046

Oxar Kor Får

T 280
231

2 112

290
2 240

I TO

4 A-JO

10 240
60

4T

3 TO
I 324

200

14

8 320

137

164

187

170

T 14T
70

60

1 103 22004

90
44
90

36
80
28
100
200
200

TO
4TO
TIO
lOT
42

24

82
I

9
6(

I

2<





Tab. H.
skörd, Urfäde, Öppen Jord, Arbetare och Kreatur på Landet och i Städerne utom Stockholm.

1

Totala Skörden. "

I^Kkfaolms och

innijö Län

Lplala Län
Svköpings

Li:köpings

cköpings

Vesiö

Rilmar

Getdinds

skipgs

L-iiiinftads

l-iJlaDd

;::eborgs

lanersborgs

liuaborgs

irlftads

ebio

tfterås

Faluns

Gefle

Hernöfacds

Umeå
Uleåborgs

Vafa

Åbo
Tavaftehus

Heinola
Kuopio

I.

Tunnoi

803.

II.

Tunnor,

2^1902
341639
23262:

3S6979
2311^2

174473
29164:

79697
II 3403

2^2649
28iif^
216^30
3371'^^

212^90
263387
24464S

87943
1436^9
2687271 -öyiau
5946^2! 613278
169^741 134082
2436S4 223684,
28SO06 267436I
401612, 3438T91
4I2V34I 302430I
1786061 163890I
2048if 214^18
222017! 19^69^1

III.

Tunnor,
IV.

Tunnor.

144^82

143^03

1

937971
34473

1

1863031

333^91
367492
20If9I|

283794

1^7324
22769 f

I

I 16370
37611I

23600S]
476384
403238
2377121
232003

25-24^8

284607
210963

393
239902
162750
272427'

100371

129788
327401

f2y4T6
170625
24T48I
3^7f'r3

444132
362000
219607
235119,

150399
I56155

90629
3'i309

230349'

'165918

36179';

191029
205937

319439
267633
215233

544833
232754
I6S3T9
239705
93890
167044
309110
^24^31
17719^
209517
388249
4^1482
3925^9
210746
174125
2-37199

14863

1

13 1498

99387
121035

233317
-) 09849
46297
212498
248'?^3

Summa 6810729I6976306I71771757521729134211329379

Totala Utfädet.

V.

Tunnor.

41416
4f333
31189
66237
54222

40735
56270

19337
22770
70236
123608

43492
45 184
83191

99344
81286
36735
34856
33971
21226

28149
22403
10239
33020^

54259
57868
35376'

37427

1803.

VI.

Tunnor

39954,

4741
32086
74619
53136
40660
64671

1946
24620

69580
123

43338
43790
83056
97397
84194
35053
35036
35652
22902
35614
22531
7161

34743
77150
59085

37873
31544

1375665

I 804.

VII,

Tunnor.

I805.

VIII.

Tunnor.

40459
467
32658
60674
54990
40723
56352
19870
24028
70231
121

43010
48210
84289

103230
84306
36175
36368
44391
22424
30174
21420
8481

35266

79767
60271

37906
37477

13902301 1436495

51127

47257
33583
67933
56228

41745
50123

19894
24847
71169
118687

44592
42140

87969
I06466

87794
37946
3671
41514
23570
29370
23787
27652
39181

78939
66724
3880I

40744

Totala Föröknin.

gen eller Skörden
dividerad med Ut-

6,1
6,2
6,9
5,

3,9
4>

4, 3

4> 5

6,3
3, 8

4, 8

3,9
5,3
3,4
4,

5,

4, 8

5, 8
6, 2

6,8
5j I

4, 2U,
3,4'5J

5, 616»

6, 16,
6, 3|6,

5, 716,

7, 5 7,

XI.

6,

6,4
5, 7
6,7
5, I

4» 2

4, I

8 6, 5

7, I

6.

4,7
4,4
4,

5,

4, 4
4,2
4, 5'

>
5'

4,7

4, 8

4, I

' 3

-,6, 4
6, {6,9
5

5,_5 6, o

5, 2I5, I

6,2
6, 2

6,7
5,2
4, I

4,2
4, 6

4» 5

5,6
4,3
4, 6

3>7
5,1

3,8
4»

4,3
5,2
5,7
5, 8

6,6;
5, 31

4>4
4,2
6,2
6,4
6,5
5,6
6,6

Öppen
Jord eft,

Upgift.

XV.
Tunland.

i5,i

2-'ts 7IOI6
2-% 84364

5401 1-

IO4061

53684
37695
66121

30044
21715

89344
222609

43983
42458
73808
143192
82473
46223
55515
51547
28872
33500
20560

38333
55667

122304
85513
53764

39939

1852315

XVI

Vederbör-

liga

Skörden, Uppgiften

år 1805.

XVII.
Tunnor.

296219

290100
504087
388I14
294IOI

435390
106033
204522
392690
478821
252127
371659
^30204
461367
456386
3

257132
377048
262474
277245
246370
304050
423031
616177
52012

373096
425614

10137721

Skillnad

från

Högfta

(annolika

XVIII.
Tunnor.

23220

Utfädet.

XIX.
Tunnor,

74867
159254

—155360
125742
1956S5
12143

37478
83580

— 45710
74932—162142

141955
9«85— 63827—100 102
83007
139IB49

—II3B43
—145747
— 146983
—183015
—I89714
—106328
— 89041
—160598
— 177061

Skillnad

ifrån

Uppgiften

år 1805.

XX.
Tunnor,

284e'379

47777
40452
43298,-

-96940

.

94662

1

70024
94650
23563
36522

91323
104091
68 142

72874
139527
I15342
106136

59778
4TIII
65008

39769
52310

55993
72393
69844
96277
84925
66624

64487

2017842

3350
6805

9715
29007

38434
28279
44527
3669

1 1675
20154
14596
23550
30734
51558
8876

18342
21832

8398
23494
16199
22940
32206

44741
30663
17338
I820I

27823
23743

Högfta
fannoli-

ka rym-

den af

Öppen
Jord.**'

XXI.
Tunland,

95554
80904
86596
193880
126216

70024
141975

35344
47125

121764
156136
68142
91092
139527,

153789
141515
119556
90222
97512
59653
69746
74657
T08589
104766

144415
135880
133248
107478

Skillnad

iftån

Upgiften

år 1805

Arbe.
tände

Jord-

brukare

XXII.

Tunland,

24538
3460
32585

—898 19
-72^32
—32329
-75854
— 5300
—25410
—32420
—66473
—24159
— 10614
—65719
—10597
—^9042
—73333
—34707
—45965
— 30781
—36246
—54097
—70256
—49099—22 1 II

— 50367
-79484
—67';39

581347 2995305 1104970,

XXIII.

Tunland
af öppen
Jord på
hvar ar-

betare.

Kreatur.

58649, l» 2

48657!', 7

59791 O, 9
—94164; 1

76115 O,

7

56010 o,

6

8^404 o, 8

1756011, 7

31522 o, 6

79331 I, 1

95637 2, 3

47485 1 o, 9

66409
102715
89910
92592
61720
49063
79313
50024
5700
46694

0, 7

(, 1

o» 6

Oi 5

o, 5

0,4 1

63108 0>

'

93095
122132

106789
78494
99515

2006991

l, 2

I» i

Häftar,

XXVI

I8715

21857

29991
12583

8773
22463
1 2 146

8085
32055

49338
13902
17818
19746
25428
13391
10229
14374
12585
12543
22609
9568

12638

20039
28060

28437
21284
23330

536675

4653
27768
13763
15723

1 8606

14672

22459
791
6704
12894
22280
4084
1968

15157
25818
3V12

10090
8 162

865
I132
1708

1

1787
167

2372

24749
9634
4151
4760

1296002

Kor.

XXVIIl,

Ung-
Ibofkap.

Får.

XXX.

DragS'

XXXI.

Tuiilmd
Utfäde

på hvart

par Dra-

gare.

rioii
28221 13990

1646g 45014
47-OÖ 19453
45413 27954 35910

33375 28342 48991

48793 31473 84620
12076 9022 3O8O3

17705 12599 21550
30471 30222 60794
32502 28350 78495
28245 19039 52655
32582 15717 54963

54409 29474 75330
44369 32889 69567
45557 19692 74996
33804 13980 39546
28094 14952 3II82
4"7l 16859 54872

48569 13451 47244
59374 2587 78103
46908 10686 61206

34996 10258 52104
67142 20458 95010
74747 45829 155540
68889 35017 101660

49991 19686 51399
55991 23869 _5II52

II72369 573334 I719605

G C

4, 1

24812 2, 0 1, ö

14225 2, 7 3» 7
22856 3,0 4, 3

15594 3,4 6, 0
II722 3,6, 6,

0

22460 3, 2 4,3
6468 3,0 3,6
7394 3,3 4,9
22474 3,1 4,6
3 5 809 3.3 3,9
8993 4,9 7,5
9893 4.3 7,3
17451 5,0 3,0
25623 4. 1 4,5
8551 10, 2 '2,4
10159 3,7 5,8
11268 3,3 4.0
6724 6, 1 9,6
6837 3,4 5.8
19844 1,5 2,6
5677 4,2 9,8
6402 4,3 12,8
11205 3. 5 6,5
2640/ 3,0 3.6
19035 3.0 4,4
12717 3,0 5. 2

2404_5 2, Q Jll
416325 1 4,0 4>ö

Uppkommen genom Summering af hvart flags Utfäde multipliceradt med fin Förökning.

• Då Förtäringen räknas till 2i Tunna pä perfon af Folkmängden är 1305 och den erhållna Medelförökningen af Kornet eller antagei för den mäft inträffande.

'* Uppkommen af Columnerna XVI. ock XIX.
1





TA B. G. N:0 I.

Upgifna Utfädet och Skörden.

Ar 1802
Utfäde Kornets Förökning

Råa Hvete Korn Ha fre Bland- Ärter Pota- X
CJ

sT g
0 Hvete. Korn Hafre Bland- Ärter Fota- ?3 1

0

2
i-

>=

läd ter l"^
< o-

fäd ter
<

3
Sfockhoiins och :

ri nT re fl S

Svartfjo Län 200S0 2^7'? 99'^ 2376 igio 2T47 S 6 7 IS288 2728 "TIO 217T 2030 6 6 7 7 7 6 5

1SS16
16040

17^4 16S04 278^ 1178 2032 ^ 6 7 7 8 17340 2193 -2874 6 8 7 7 6 g

r^yKopiD2S 2880 T3S8 172 f i6p 6 7 ? 7 g 2940 ^7^4 1807 1 844 IRC^ rj 7 g 7 7 6 6

24770 3240 1 3 47 T 3389 3780 3194 4 s: 5 6

?

2VTO 20_^26 41 5^1 3V0j g 6 5 g 4 6

101^7 118 10S02 223 16 7780 ?97 2452 3 ? 4 4 ' 6| Tn9?c 122 9"j37 ^^2yo 7f g g 4 4 4 g 7
12217 36 17278 4191 ^263 22f 1227 3 4 4 4 8

!

12600 41 172 ^3 4278 5179 2A2 1067 4 4 5 5 g 6

Kalmar 23336 7^0 26071 1609 70 T 3748 4 ^! 4 6 7
g| 70 711 3821 5 4 4 5 g 6

Gottlancis 10731 • 478 ^929 311 1349 128, 411 4 4 5 9 9' <20 366 128 4^3 4 4 g 4 g 7
Blekings 62a 301 10104 1 1 49 2 tö V 80 ,4169 4 4 ^ Till 6^32 30*; 1 020

1

""^8° 696 680 4 4 4 5 5 7
Kriflianftads 22813 44^ 30764 9780 191

1

I872 2649 3 4 4 4 22468 9003 1732
T

5 4 4 4 4 8

Malmö 31092 1098 ^248
^04^1

4168 3616 1926 1 5 • Q 32149 '1443 2972 ^ 2293 2 g 6 4 5 g 8

Hallands 7')3S 7111 13848 270I 2061 3 3 4 4 (3' 7420 13 ^ 5'8 9138 2034
„

3 5
6Göteborgs 2213 829 12^17 1^942 9138 2118 2427 4 4 5 7: 2139 1 39 16777 7^0o 6 5 g g g

VennersboTgS 7486 T74 1044g 44304 II287 18^2 7240 3 4 3 3 4 6 733^ T7& i07fo 41936 14000 1 898 6v6i 4 4 3 3 5 4
Skaraborgs 164V9 I136 10106 39^6 3100 4 4 4 17030 12^6 1 02 1

3

4^729 3S8V ^ 4 4 3 4 4 4
Karlftads - 6847 494 322,- 6176^ 123

1

2678 S T 6 f
3^

7 70T8 492 3130 64782 4720 2820 7 5 g 5 4 4 6
Örebro 14023 676 27^7 12337 2724 1411 2S02 4 6 6 6 <) 6 13996 692 1329 30f4 5 5 5 4 5 p 5
V.' ner ås 172^0 1099 827<r 2S2[ 2924 7S7 1730 6 7 6 7 6 7' i7<rii III3 7946 2922 - 2938- 771 183 T 6 7 7 5 6 6 5
Falu 30 fg 38 6020 I2I02 973') 1218 1799 6 6 7 6 7 8 6 2744 33 ^74 9 1 1840 11911 I62O 17^1" 6 5 g B 5

6Gede 366^ 3 9931 22^4 1743 13<;6 2274 7 6 7 6 6 7 7 3839 .12 10382 2924 1823 1386 2V31 8 8 7 6 7 6
Hernöfands lt)02 2 20924 7I8 1710 123

1

1612 7 6 f 41 3 7 1991 2 21724 1040 1738 1198 7921 7 4 6 4 5 6 8
Umeå 777 4 21272 21; ^9 266 9 4 4 3 744 4 21368 34 83 29S 9 4 5 4 8

Uicäborgs 2486 , 10 7683 180 4 4 3 9 1241 14 193 () 4 5 8
V:..fa

Åbo
T.-^vaftehns

1^446 3^ 162 82 166 1938 6 6 3 6 ^ I ^ogö 44 166 17c 4O88 7 5 6 6 7 7 9

24332
30926

1043
382

12483 4726 480
IfOÖ

39-,7

2966
724S 6 6 6 7 6 7 43172 11^9 1331S 5- 31

2

52T 43 3 f 9-^3» 6 5
6

6

6 6
6
6

6
6

7

89099 4943 80S6 6 9 6 -5 6 31830 438 912S 4tM-V 1493 3092 8449 7
6 6 8H.-ir.ola 14189 177 6964 1 023

1

i<r32 I2IV 1068 6 6 T If092 189 7360 IIIS4 1^-40 1137 1371 7 t> 5 6

Kucpio r4730 i_38 12976 7264 1 638 T2<f Kfi 10 6 /, 6 8 15-009 186 _I2741 if3 i
^21 204 _9 8 6 _5 6 P

379931 1
21029 331347 306041 II8193 40^76 722631 V 1400344 2299S 379671 3 201 87 126398 40707 8T361 ö 5 5 5 S 3' 7

År 1803
Utfäde Kornets Föröknirig
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Upgifna Utfädet och Skörden

År i 804 År 1805
Utfäde Kornets Förökning Utfäde Kornets Förökning

Rag Hvete Korn Hafre Bland-
-
Arter i 0 tä-

0 3 >=

I

Potat

Råg Hvete. Korn Hafre Bland- Ärter Fota- X g;

ro

a
fäd ter

<
3

o-

»1 re fäd ter <n° n s £;
tåtet

Stockholms och
n (X n CL

Svarifjö LSn 17230 3603 10242 2480 2243 1990 200? r 8 7 7 6 8 27804 27^2 10804 2T82 2277 1999 2909 6 6 6 7 7 7 8

Upfala Län 1SQ76 1310 173'if 2263 2903 220f 4 7 7 7 6 8 19028 I867 I7T33 2172 3119 12^8 2280 5 6 6 6 7 6 6
Nyköpings 16630 271 ^ 1826 1912 io6b 2404 6 8 6 7 6 8 168 1

6

2863 T810 1904 1939 172O 2^31 6 7 7 6 6 6 8

Linköpings 2i'434 3188 146^0 3S82 3923 374f S 4 6 6 6 6 8 24660 3092 1443 T 3702 13964 3997 4087 5 4 5 5 S 4 8

Jönköpings 10490 134 10949 21744 8I19 60^ 2949 .1 4 4 4 4 f 7 10083 IT2 1088I 23088 8122 622 2880 5 4 3 4 4 4 7
Vexiö 12323 47 172^4 4171 247 1376 3 3 4 ? 4 6 12721 47 17719 4214 7402 221 1421 3 4 4 5 5 5 7
Kalmar 2469^ 834 241^20 1369 87 708 4139 4 4 9 19760 824 22761 l^oS 82 737 4473 5 5 4 4 5 5 8

Gottlands 10863 ^48 6127 370 130? 134 523 4 S 8 ID783 <r2f 6124 3T9 1312 171 620 5 4 4 5 5 4 7
Blekings Öf^O 377 938') ii^S 214 767 ^^77 4 4 4 4 f 4 10 6104 397 9792 1308 231 698 6117 5 5 5 5 5 5 12

Kriftianftads 23T88 476 304SI 9318 172 ^ 1906 2767 4 4 5 4 9 23o<r<r ^22 30789 9649 IS60 1974 3340 3 4 5 4 4 4 9
Malmö 29033 1217 f i2<ro 29S99 4IT^ 3^0^ 2609 3 4 4 9 29128 12^3 49494 28863 3440 3336 3173 3 4 5 4 6 6 9
Hjllands 7253 702 1 392

1

8979 96^3 322 2 1 80 3 3 4 4 4 4 7 j7^2<r 7^2 14137 9080 XO4O1 329 2368 3 3 4 4 4 4 7
Göteborgs 2231 660 12^32 19833 7863 248I 2610 T 4 6 6 2014 660 12110 l'j027 71OT 2180 3044 5 5 5 4 4 7
Vennersborgs 7299 616 1 079

1

42727 14164 1893 6799 4 4 4 4 4 4 7 [7423 2727 1 1 900 43073 12496 2921 7449 4 4 5 4 5 3 6
Skaraborgs 16182 1237 1063 9 48028 20140 38<;o 3if4 4 4 4 51

8

171 1

1

1313 10814 49892 19749 3990 3797 5 5 4 4 4 4 5
Karlftads 7137 5^9 3124 641 SS 4909 1244 3178 T 4 4 7126 478 3364 670^9 7044 1176 3747 7 6 R 4 0 4 7
Örebro 13983 ?97 2422 2^77 13^7 3IT4 6 6 6 6 6 7; 13937 T96 2370 12^08 3913 1477 3147 5 6 6 6 6 4 6
Vefterås I7')'9i 1098 854T 3082 3122 816 2x14 6 7 6 7 6 9

9

17328 I083 8663 3261 311O 879 2389 4 5 5 5 6 5 7
Falu 4264 64 6384 1578^ 2^7"? T 6 5 6 4971 S2 T27T 14390 7 6 c; 5 6 6 7
Gefle 3887 10173 26^7 1448 1 401 2S43 6 6 7 6 7 7 7 404S IT 10713 266'f 1739 1442 3148 7 7 6 6 6 6 7
Hernöfands 4 21829 loSo I9TT 1210 2010 4 6 8 1979 3 2II82 io6t 1821 1302 2018 6 9 4 5 6 5 6
Umeå 636 4 20294 39 94 3^2 9 4 4 ? 9 780 2 22^1? 3' 97 2 362 8 6 4 5 4 3 7
Uleåborgs 1627 13 6612 229 ^ 3 4 3 S7T0 26 18020 7 849 5 4 4 6
Vafa
Äbo

14976
44264

43
Ii8'i

I
i; 869

13399
229

?n6
61

641
2U

4288
3834
10474

7 8 6 4 7 7 7 ir26r 16326
13694

413 186 298 4648
I0143

6 4
7

6
6

5
6

4
6

3 6
67 7 6 7 7 7 9 4*033 1 100 486f 647 44T9 7 4

Tavaftehus 31741 481 9280 4920 1378 306T 9406 6 6 8 3 '849 T34 IOI76 fi73 101 3497 9934 8 8
6

7 5 5 5 5
Heinola i<ro82 2o<; 72^6 10827 1^88 ' 1396 IS^2 6 4 4

i
7 I '603 180 6464 Ii94f 1448 1204 1977 6 5 5 5 4 7

Kuopio K248 173 14082 V977 1198 497 302 7 _3 4 _9 1(047 193 16147 6329 1049 528 470 9 6 4 4 6 6 R

i Summa 401299 2260f 384340 323799 I279T4 42008 8772 T fl S 6 61 8 142:141 240f4 399812 32610^ 124930 43797 9<r666 5 5 4 5' 5 4 7
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KoNGL. Vetenskaps
AGADEMIENS

^^YA HANDLINGAR,
FÖR M Å l-

^ j5i T) E R N É

• OCTOBER, NOVEMBER^ DECEMBER,
,

Är 1 3 o 9.

'Hekk er. th. swdenstjerna,
DireilÖr Öfvet Tack}ernsblåsn)ingéft och Stingjerns^-Smldet.

SVAMPARTER , faknade i Pl Svec fundne
i Sverige och b^rifne af

OLOF SWARTZ.

FortfåttBing *)

De h5nnal'tiae ikJfvor fom flttä pa Sväfiip*

Å\ V. A. HandL QparL ti " k^U

*) Se !a:clrä Qiraxh 1S09 p. 56* , ,
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hattens undre fida, aideles ti i I deras väfende
derifråif 'Äiljaktige, och emellan hviika fröftof-

tet gömmes^ beiiämma, fom Vi iöriit anmärkt,
fjelfva^v flägtkarajiteren för de co;evlligen få kal*

lade ^hffvamparke ( As^^z 'c^ ), En ife-s likhet ,

fom hos.-i3ågre arter iiptäckes, h>ir ^jort att de
iamm^j, ehuru "orätt, äfvcn blifvit tili det Häg-

tet biliiförde^ men böra.» efter lr\"rfoon^ bättre in-

delning^, fnarare 3icryu.!?ias innom fioe egne ^

neitiligen Merulius ccii D^.äaUa^ fom i nafta ftyc-

ke feaii anföras*

'

^ ; ME Rll LIU-S; •

,

Eaiten (med eller utan fot) köttig eller liinnak-

t?g; på defs Undre fida finoas i ftaliet för lamel«

ler fvälde fållar eller ådrOr^

.1, CäNTharéllt* * Med het och mermdeh

Jkällik hatt och midt under fäBad fot.

(C) Cantbarelloides^ pileo umbili-

cäto giabro fufco * iutefc:ente..3 Venisr 'cinereö?

xutiiis^

^*') I Toa Lmnés feri^tp»' fÖrél^^Oinma blott tvenne

STösi^ar -^"^ liTiilva bös-R rätta{f lät
, neniligen

jVgaiicns Caiith^^^e.ii^s och Peziza Corniicopioides.

Menilius (C) CäGthätelloiaesi.

Stipcs 2-2-unc. iongus^ teres, cräsfine penns cygnes?, — bafi

paulo Incrasfatus, cavusj luieus, ftriatulus. t um inltio r,;o.-

dice cqnvexus umbilicatus ^ ienlim inc-efcen^', ryatiijk-rmis
,

»sargine repando undato, fepe difformls :nla:-ngus lobattis

;

centro dc^' ei 'Otej fubrtantia cnnoro-mfcinbrs' äcoa, lutefcen-

te; extus olaber, fufco. olivaceus, Venix. cij.creo-r uäiant€S
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rutilisj ftipite cavo lateo. Ferf. tyn. p»489»
(M. lutefcens.)

Agaricus Cantharelloides. Sowerh. fung* t. 47.,

Helvelia Canthareiioides. DuU h. t 473. 3^

Vexer ofta flockvis tillfammans och har i {in

förfta ålder mycken likhet med en Skiffvamp
äfven fom den allmännare M. Cantharéllus^ men
ger fig tillkänna med fine grenige ådror inun-

der hatten 5 fom är något köttig*, och blir då
den utvéxer både ikåliik och flikig, och fäfgeu

näftan fvartgiil 5 men ådrorne och i fynnerhet

den långa och vid roten fväida foten deremot
mera guiaktige.

Den förekommer 5 faft än något fällan > bland
Måsforne i ikogar^ midt på höilen* .

M. (C.) aurantiacusj pileo cafnofa tornen*

tofo fubconVexo^ ftipiteque öchraceo^ pliciS ftri»

ctis aurantiacis» Ferf, fyn* p. 488.

N 2 "Aga«

Fungus plerumque folitatlus , ratlus åggjfegatUS,

Siipts 1 - 2 -uncialisj cyiindraceus, fub pileo iserasfatus Infgr-

ne fsepe curvus, ferC éxcéntrkus
3, junior foIlÄlis adultiof

:fiuIofus5 teres, aurantlaco-mber , setate palUdi^r nec noa

teftaceus, exfuccus. PiUm conyeStus diänn, 1 - 3i « siiciali^

planiufcuhis, centro äepresfo jmargine repäftdo j' eXca fe Isj glé-

ber 1, levisfime tömentofuSj, hmc ta^lu mollis /äurähtlåcus dg«

ftium expallifcens 1» teftacfus, fubftantiä albé» xftlMme ftiectj»

lenta, arefnélione teftax. lamellamm inftar, deckrrta*

tes a - $ ve dichotoiuss fubunduIataB , flavo* atifantiatSi , tm^

iem exalfeidö lwte*| fue^o eöl^rgto ^srentss, Od^? siisUujg»
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Agaricus aurantiacus. Wulf i Jacq. Mifc-Auffte

2. p. 107. t. 14. f. 3. i.

Är en markvärdig art 5 af ftor likhet med Skif*

fvamparne, faftän ännu ftörre med MeruUus Cari"

tharellus. Både fot och hatt äro i början näftan

rödguia, men blifva fedan blekare och Hundom
gråaktige. Fållarne kunna lätt mifstagas för la-

meller för deras tunnhet , men de äro grenige

och törfvinna likfom ådror ned åt foten» Deras
färg är näftan ftarkare än hattens. Under tork»

ningen blir fvampen Ikinnaktig och feg, i följe

af defs faftlöshet, äger ock derföre ingen fär-

gad faft fom Rifkan, och är aideies utan lukt.

Han träffas i ftora barrlkogar fent på året och
finnes ej fällan Tittande på fjelfva de kottar fom
nedfallit,

M. (C.) Cornucopioi des pileo tubiformi

in ftipitem abeunte membranaceo-fqvamulofo
obfcure brunneo i. nigrefcente, margine levo-

luto: venis obfoietis. Perf. fyn. 491»

Merulius purpureus. With, arr, 3. 2^0>

Peziza

(C) Gornucöpioidc$,

Fujigus 1. folltarle 1, ccfpitofe crefcens.

Pileus psr ftipitem contlnuatus tublforffiij, ad bafm cavui tctus

a- 5 polU, fenfiim fuperne ajnpllatus expanfus dlamet, fcqvl

poH, margine ret^oluto, wndulato 1, finuofo, fuperficie Isviu*

fcula I. fublnde fqvamulofa; obfcure brunneus 1. aigrefcens;

fubftantla fufca fubtenax elaftica. £xtus aetate juniore laerlsi

sdultiore »Mgulofus, pulvirculo cafio aliijYando »btecfttts,
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Pe^iza Cornucopioides. Linn, Sowårb* f. t.

74, BoUS> 1. 103. BulL h, t. 1^0^ t» i6f«

Elvela Cornucopia?. F/or. dan. t. 334.

Craterella Cornucopioides. Ferf, difp» fung.

Aldeles trumpetlik och ihålig ända ned till

rotfäftet> få att fot och hatt utgöra likfom ett.

Den blir 2 - 3 tum hög med mycket vid och

Hundom flikig mynning. Färgen varierar från

mörkbrun till näftan fvart. Inunder eller utan-

på äro inga tydliga ådror , utan blott fkrynk-

lor, tunnt öfverdragne med ett blågrått puder,

I början fynes fvampen helt flat.

Vexer i tjocka fkogar bland mosforne på mar-

ken höftetiden.

M. (C.) um bonat US, pileo fubcarnofo con-

vexo umbonato exalbido.cinereo, plicis dicbo*

tomis candidis^ ftipite cinereo, Perf, fyn,

p. 491.

Agaricus Mufcoides, IVutf. in Jacq. Mifc. 2.

109. T. 16. f. I*

N 5 I bör-

Mv (C,) umbonatus»

Stifcs folitarius !» plures bad connatx c lanuglne irincofo orti,

cyllndracel, l-j polL, crasfuie penn« gallinae, folidi rigl»

: duli, Isves, aquofe cinerci. Plleus Junior fubhaemifphaeri-

cus centro elevato , mox plano-convaxus, tandem difco cx*

cavato- infundlbuliformis, umbillco prominente acutiufcu^o 5

marginc incegro fcre revoluto. Subftantia ficct alba. C^lor

e^-albido-cinereus sctate fufcefcens» nec nitens. PUca albat

dccurrentcs h\$ terve dichot®ms, ligidaE, aetate ffutilanie»»



17^ lg095 Oä. Nov/ Bec.

I bö-Tjan balffc klotrond och fpetfig, blir hatten
efter ban.d convex och midt på Bcdtryckt^ tratt-

lik, men med mtftående nalle. Inre yäfendet är

faftlöft och hvittvj och färgen ntanpå hvitgrä u-

tan glans. Fåliarne likna i häftighet lameller;^

anycket hvita och utmärkte för deras ordentliga

dichotemi. En eller flere fvampar vexa tiilho*

pa och merendels bland Polytrichum ynccsefo-

lium^ 5 Octob. Den är funnen i Carlbergsiko.

gen på fucktiga Hällen,

M. (C) u n d u 1 a t U S ^ pileo fubcorriaceo de»

presfo iivido-pallente^ margine erecto UDdii"

lato-crifpo hyineiiiö obfolete venoXo, ilipiteque

inipervio pallido,: Perfriyn. p, 492*
Craterella crifpa. Perf, Obf. MycoL I.P« 30*

HeJvella crifpa, Buli hlft, U 46^^ f. lo

Heivella fioriformis, Sowerh.-L t, j^.^ Sch^ff.

f. t. 278«

Finnesmerendels llere tllirammans vexande^ o-,

lika efter ålder och Horlek, . Helt Ung liknar

den en Pez;iza5 men hatten blir med tiden tratt'

lik och 2 tum vid tvärs öfver den fiikiga och
lirufiga upräta kanten. ,

Färgen är ofvanpå grå-

gul5'niilan foHi på M. Canthardlotdes^ men inunder

N 3 bie-

(G.) ö n <l u 1 å « is 3, , ;}sji^ •

Cregarius* Sup^s folidas teres > aduli«$ fef«|vi uh«iaUs, pallidöjf,

filéas- juniorujn parvvs-, orbjcularis umbilicatuS pezboideus, u«,

trinquij Igevisj sstate. éii'zo deprejfo fublnfiindjbuliforOTls ,

sBiargine ereélo undulato crifpo, diajn, fere bipollicari. Colo?

fupe^xie livido 1« cinereo-palléus, föbftantia fubcoriacea L car<a
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Iblekare. t^mejiaii de iikfom Ikrynklor löpande
^ådror^ THfves a iöFikQgjir under träden omf hö*

4ien ,^ men' är fäll fam.

Med -half och hinnaUig hatt»

M. m u f c i g e n 11 s ^ pileo fubfesfili horlzontali

reniformi pailéfcente fufco, margine integro

incifoqiiey fuBtus plicis råihofis fuligineis.

PerJ.JbftL p. 493. SchracL Spicil. p. 137.

M. membranaceus. IVitK 2iXf, 4. p. IfB»

Helvelia dimidiata, ButU h. i. t. 498. 2«

b. . .1 o b ä t u s. var,

Memlius lobatus. Pifr/l. fyti, p. 494,

. Helvelia membranacea. Dickv, fafc. 2I-

EoU, f. 177. Sowerb. f. t. 348» Hotm/I<, n.

act. Hafn. i. 236. t, f. vu.

N 4.
' Sitter

M. m u fe 1 g e n u s, .

Äggregaius. FiUus membranaceus, fabtenas," dimicliatiis fesfJis

bafin verfus fepe attenuatus in fiipitem brevisfimum teretiu-

fculum ex albido tomentellum , fubhorizontalis convexus, r«»

niformis f- - imc. diam., margine parum inflexo integro !,

varie lobato, fuico iino aiterove, exalbido - cinereus L palle-?

feens; fuperficie Qunioris). näitiutisume fericea, adultiojris gla«

bra rugulofa, Hym-enium palildum 1. fubfufcu.m. , venis radia-

to-ramofis. Siccus totus fafcus.

h- 1 o b a t u s. Majufculus' cinereus 1. rubro fufcus magis

lobatus s venis fubtus crasfioribus ysticiilatis f, aaaftomofaa-
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Sitter fom en paralit på ftörre Löfmosfor^ ibland

'likfom iried ett kort ikaft på fidan. Hatten blir

fällan öfver ^ tum bred och liknar vått perga-
ment , ofta oordentligt flikig i kanten. Ung,
fyiie^; dep ofvanpå fint ludden, eljeft grå eller

blekhvit, och invinder äro ådroEne mer och min-
dre grenige'och färgen dunklare. Afarten b.

är litet iiörre^ merendels knifigare famt af mor»
kare färgv men tyckes icke ikiid till arten,
hvilkat kanike äfven gäller om M* Retiruguu

Perf, fyn. 494. mnfcigenus förekommer fent

om höften | efter regniga dagar.

M' B r y o p h i 1 u s 5 pileo fubftipitato refupi-

nato fubtomentofo candido; plicis IgimellaBfor-

mibus radiatis ramofis P^r/. fyn. p. 495', Ejusd.

Obf. Myc. j, 8* 7* 3* f» !• (Agåricus Fry*

qphilus).

Vexer, fom den förra5 på Mosforna om höflen.

Hatten iäftas genom en liten kort fot med lin

öfra fida^ likfora afvig fittande, helt tunn och
blekhvit och ^-ndaft 2-3 lin. i bredden, Ådror«
pf:-j tiäftan lika lameller, grena fig fäideies in«

tmot kanten 5 fpm är hel,

M, c 1: i"

M, B r y o p K i j u

^'lUus inltio Pezliam fimulat» latere fupenore pedicello adfigM

tur tefupinams, dijincjtr, %-% lin» margins indivifus, candi-

dus 5 inembranaceus , tomentellvis. P/ic* lamellasformes, e ceni»

irQ divargen tes verf«s warginem qvafi tripartitte, concolores»
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,M. c r 1 f p u s, pileo dimidiato fubimbricato fub*

carnofo tomentofo rufo, margine albido, pii"»

cis crispis aibidis. Psrf. fyn. p. 49^,
Ic. & defcr. 2. p. 32< t. g- f ?•

M. fagineus, Schrad, Spic. p. 137»

Af denna fitta flere tillfammans tätt öfver hvar-
andra. Hatten är utan fots ock mindre än en
tum i bredden 5 tunn men läderaktig ^ horizon-
tel med vågig inbögd kant, gulbrun med Ijufa-

re brädd, glänfande af et för Cynglafet filkes-

likt ludd. Inunder äro follarne 2*3 klufne Qch
hvita. Vexer fednaft om höflen i trädfpringör

på hasfel och bok äfven fora på lind,

II. SERPtJLA. Ingen ordentlig form af haif^ 26-

tan /vampen uthredä och vidöppen anhäftad^

M. (S.) deftruens, irregularis , effufus au-

rantiacus^ fafcia marginali albido - tomentofa ,

plicis amplis porofo-finuatis. Perf. fyn, p*

496*
N f Bole-

M. c r j rp u s.

FtSf.gillus aggregatus, imbricatus. Pilci pri©8 actatc tubcrcula jcfernnt

candlda villofa, feniim petizoidea ore obliquo» tandem horizon-

tälts interdum fubpedicellati , diam, 1 -unciali, margine

undulato crifpo deflcxo albicante fuperftcie dilute brunnca !•

ochracea L rufa, nitente , oculo armato ferlcea. Plicm crasfiu-»

iculas, dichotom» 1-2-3 paitltaf, nivejE» setate pallidioref,

Subflintia ficca, carnefo-corxacea»

M, (S.) d c f t r u e n s,

Cruftåt Inido bysfoldea longe lateque repens, dein coni flmllis

lenta^ lin, |»3i-crasfa facie fuperiori adnafeefls» aiba lasrUt
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Boletus Lacrymans.: WtJiif, m Jarq. Mifc« 2^

'III. t. £ Q. ^o^^/^rÅ. fung. t. 113.

Liknar förft en hvit Bysfus-hinna , och blir fe-

dan en läderlik^ feg 5 torr fkorpa fom breder

iig vidtut 3 men delar lig i inångformiga 3-4
tums breda flikar^ iom ofta förena iig i en en-

da. Den fäller iig npei öfre fidan fom är hvit

och fiätj och får en hvälfdj b^red, hvitludden

kant framti ii med håljgheter här och der^, hvar*

nr vattendroppar iitiippra. Den undra fidan

fem ligger vidöppen är röd eller laffransgul och

betäckt med nätlika fåjlar, friariike ilpra fyr»

kantige porer, fåfom hos-* fisiefBoleti. :

Denna
. är ibland de i hus beiintUge fvam-

par 5 bvilka 3 under det de^)/.qxa på tiljp^^^^ och
bjeikar, der dropp och fugtighet finneé, 1 fyn-

Berhet i grannfeapet af murar,^ . jnnom Ij^ort tid

förftöra alt virliet,. Det är emot denramtiiä^ föåi

i K. V. A* Handlv/1742' ' f^. 278 5';^^fp.,Wä vifcriol-

fyra påflruken angifves fom ett förvaringSTne-

del. Det bäfta är utan tvifvei att fkaffa fri

väderväxling, och icke bygga på fuktiga flälien.

in plures particulas femielliptoideas divifa, mox c^ntiguas 3-

4. unciales, demum in unam fubhorizontalem /fepé , ciJ^nfluen-

tes» fafcia marginali lata convexa fornicata. flivea,. fi. foramU

nulis hinc indé guttulas aqueas cxflilissns. Pars . refupiflata T-

åymenium surantiacum. e plicis Änuatisi porös oblftngo- 4 angu-

Sos fxmulantibus conftaris. Fungus exficcatus pulver^, cinna»

momeo veluti adf^perfus videtur. ^

{Forlfättning i ett följande Qiiarta!,|



Bejkrifmng pa Musjlan, kallad FLACENIA-

af

a P. THUNBERG.

En Refande, han må anfes få fl^ick elig, få väl

I

utruftad 9 fom han någonlin kan vara , förmår

dock aldrig, at ilräcka lin eftertänka til alt ^

hvad honom under hans vandring förekomrrl^»

I
Bländad af tufende förut ofedde faker och ej

rXällan tröttad af refans rhånga och oundvikéli-

'ga befvärligheter^ tager hari ofta för mycket

j

väl redan bekant en omftändighet, fom ftutidom

iifed fih okända nyhet öfverrumplar en annan ^

hviiken, i ett^flilla lugn, i lin Studerkammare
kan ledip^t nlibTetia fina tankar öfver Vetenlka-

pernas vidfträkta fält. Sådant har' händt både
mig och fannolikt många andre, fom för nytti»»

ge uptäkters fKiili företagit lig, at beföka aflag^'

fe Länden

Jag erindrar mig ännu med gladaile kän-
ila det nöje, jag ägde , at vid tvänne färlkildte

ämneri' väcka min fordpie "Lärares Herr Profes-

foren och Riddaren Bergmans fynnerliga up«
Bierkfamhet,. ehuru jag fjelf icke anfett dem för

få märkvärdige eller okände.

Ibland andre Naturens aifter , fom jag för».

* ärade til denne förträffelige man, befuonos den
Ceilonjka Turmalinen och den ^apanjla kopparen i

^ fin
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fin moderjord 5 tillika med ftuffer af alle de be*
redningar, den undergår^ ända til fula fniältnin-

gen af de fmå flänger , i hvilka denne koppar
vanligen förekommer.

Deå förra , eller Turmalmen y hade Herr Pro-

fesforenj på Kongl. Vettenfkaps Academiens an»

modan^ redan underfökt fåfom Elektrifk , men
fåg den mi^ för förfta gången, kriftalliferad, med
icke allenafl en, utan tvänne fpitfar, ibland mi*-

ne til fäderneslandet ifrån Öen Ceilon hemför-
de ftuffcr. Men Hans förundran var icke min-»

dre ftor , då jag berättade , at japanlka koppa-
ren gjutes uti vatn, i en håla grafven uti fjelf-

va jorden, belagd med flera fyrkäntige järnte-

nar, derofvanpå betäkt med ett ftycke fegel-

duk och fedaa fyld med vatn; -famt att detta

gjutningsfätt var orfaken til den egna vackra
glänts och det gryniga ftål-lika utfeende , fom
denne kopparen äger*

Af en dylik omftändighet har jag fjelf ny-

ligen blifvit öfverralkad, då jag genomläfte

Kongl. Vetenikaps Akademiens Handlingar för

Är 17935 hvareft pag, ig^ Herr Sekreteraren

MODéER omtalar de tvåfkaliga Musfiorna och i

fynnerhet Anomia placenta, Hans ord äro föl*

Jande

:

Anomia placenta är få lös och få bräckliga at defs

iräddar gå fonder näjlan vid det varfamrnajie vidröran^

de* Den lär foljagteligen ej kommit hel ännu tit

Europa^ utan med fax kringklipt och jämnad ^ for

ds jlycken JkuU^ fom af defs bräddar utbrujlit. Jag



v

1809, 05. Nov. Dec. 1 85

finr Ukuat någon gäng fett fä mycken qvarlefva afdefs

nates^ at jag haft anledning /Jutk^ det den ar för*

fedd med et häl^ och at den fåUdes icke han vara nå-

gon Anomia^ — utan Terebratula, Få kring*

hlipningen ar aldeles intet ivifvetsmäh den är verke--

ligen fynbar^ utom det^ at aldrig någon Musfla han

iefva emellan tvänne aldeles platta och rundt omkring

aldeles öpna Jhifvor; derföre mäfie och denna Musfla^

i defs ojkadda tiljländy åtminflone hafva det enajha*

let något Piäligtj med något uphöjd brädd; ochjå^.

dan lärer än icke någon finnas uti Europa^
Kabinettets

Denna Musfla^ hvilken ModIer anfåg få,

mycket fälfynt och fam verkeligen ärdei; hvil"*'

ken jag under mina refor i Europa, aldrig fåg

utom Hollands Iköna och dyrbara Snäck-Samlin-
gar, och.hvilken få andre Länder federmera, un»
der de trettio lift framflutne åren, lära kunnat er«

hålla: var af Linnc hänförd til Anomia flägte,

under namn af Anomia placenta. Sedan den tiden

hafva kännare funnit denna Musfla vara vida åt*

Ikild ifrån Anomierne och beftå af tvänne flag,

nemligen Orbicularis och Sella^ den ena mycket
platt och den andra på-^ndra fidan Ikålig. Den
torra, eller Orbicularis^ förekommer oftare i de
Holländlka Samlingarne, både afputfad, afnött

och kringklipt, fåfom MODéER befkrifver den.
En fådan köptes af mig, mycket liten, för fju

Holläodfka Gyllen, och en Hörre förärades mig
af min Vän och Välgörare, Profesfor Bu^-^
MANNUS. Den fednare, eller Sella ^ är befk^ifven

af Chemnitz och på Tab, 79, tig, 714, afritad

i Defs pragtfulia verk om Snäckorna 5 mera pur*

i purfär*
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purfärgädj än jag uågonfift fett den; äfven

finnes uti famma dyrbara verk Orhicularis ^fti^"'

tad på famma tabeiij fig. -yiö 3 ^^utaf medelm€t«*L

tig ftorlek, piitfad ok:h klipt» Uti Holland er»

höll jag äfven S^//^3 både putfad och kringklipt.

Utan at kunna då attfe den föjfadhatj än en art-

förändring af Oi^Å/^rK/flr//.

- Men då jag 9 för kort tid fedan , af en hän-*

éelfé, kom at iäfa ofvannämde MoöÉers Afhand'»'

li#g .'Om^ Musiloroa och
'
HanS' yttr-ande på det-

högfta väckte min upmirkfamhet 5 förefatte jag^

mig 5 at genafl noga underföka min egen Sam-
ling', och fann då, tii niin innerliga glädj-^'?

jag. ifrån Molackiike Öarne hemfört en fulikomw
lig oeh olkadd med tunne och Ikifvige feai,

aldeies hel och väl förvarad 5 en dyrbar MusHa,
fom med fuHt ikäl ka.n räknas ibland de fälfyn-

taltle, och fom icke eller finnes ibland de iköna

och dyrbara Snäékor^ hvilka utaf Hans Koogl*

Majeftät til Upfala Academie bl-ifvit förärade^

MoDeER gjorde blött en- é"iida -gång, eféet'

min hemkomilj éo refa til Upfala, år 1780 då
Han befåg mine hemförde Infektfamlingarj meh
den tiden hade Han ännu icke börjat med Stiä(5i

kornas Samling och underfökning, och var fåledes

aldeies okunnig derom, att den Musfei-Snäckä

j

fom Han fedan anfå^ få fälfynt och den Han ik«

ke trodde finnas natuflig och okonl^lad uti he-

la Europa, var til finnandes på fju milsalfiånd^

hos en Vän och Landsman 5 fom haft den lyc**

kailj att med lif och häifa til fi t älfkade Fäder«
nesland återkomma och h'emföra månge både fäl«^

•'^ fyute



fynte txch d7:rtjare; Naturens Isätter: och fom

ägt den äq^nu fälfyxitare lyikkan.j fåfom Lära-

re kunna göra; desf# Naturen^ alfter/kände och

gagnelige, under en längre oförmodad lifstid.

. .f);å denna Musfla, fora u^niÄrker fig med
fin platta fkapnad^ med fine itiinne^och näHan
geripmikinlige fkal och ännU; tupaoare^ bräcklige

kariter ji famt med fm; flora fäUfynthet i "de ftör-

Be och förnämfte Saiplingar^, aldele^ icke kan
föras, hvarken til il/zp»?/.'? fiägt-e;; dit LiNNe hän-

fört den ^ ej elljef , til - Tsrehratula , dit MODéER
gi§.£at den bör.a föfjas j" utan utgör et egit, gan*;

fe^^ mä^rkvärdigtj Qjcl) fäflkild har jag
anfett den helkrifning och tekning^^derpå, hyii*

ke jag nu får äran för kongl. Vetenlkaps Aka-
^ajnien framlägga , kunna förtjäna , at til Ve*
tejnlkaps /älika^^$ k-i^fkap och vidare granlkning

meddelas* hu ^^j] e-^oir- . ,

Aivd t'Q:m ^ ..): Teck«
*[ndc|.a n:.b t ...

. , ,
, .

irlfi Chaia<?t. ^.^eneyis.f

jé^e s't'a bival-v'i^,'8e'^Tilatera fobinsB-q-viyalyis téI*^

'
'

'
Tali's •'''Étitijgris 'Glattfi

€ a r d q i D eij^s': joorm^foriöis , 1« e callis dmbn»
iinearibiis in angalam faperuie conni^
Tentibus, format iis' 5 falöo coailmiii iä

..^it||ra^^y|lVilla deat^ ^xcipiente^

\ ('%^ ,

^Slägtcaract; '"å> fillförene'' lip^ fä yäl af
H^b Prof. " R E T-a I # a i ..(EJisC ;de 'N.öv'^ i^iTeft&ceGr^:' Gen*,

fom af Blig i Muf^ Nat. Acad» Upf^
,

par.s.^ Vllf^

99, rnea hvilkeia på asafördt fött torde
.-^HSiaft förbättras.
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Tekmngen vifar Musflan , Ptacenta Sella^

uti naturlig ftorlek, både utvändigt och invän-
digt j fårat hvardera fkaiet färlkildt.

Det öfra lacket är platt , näflan jämt^ eller

föga märkeligt kupigt , med flatare yta emot
nates och några tunne fjällige atlättningar emot:
kanten 5 faniit fine längs efter gående ftrep, fom
för ögat knapt äro märkelige. Det undra lka-«

let är på utfidan uphöjdt , med l^xirkare tvärs

öfver gående fjäll utaf Musfians tilväxt tiikom-
jie , och fine längs efter gående ftrep. Bägge
fkalen äro framti! rundade och äga den högra
iidan näflan rät , den vänftra utringad af en run-i

dad inlkärning,

Cardo är längs efter förfedd med en fåra ,

mycket lik den Mytilus^ uti bägge &älen och
fyid med en bråfk. Nedanföre fes uti andra Ika-»

let tvänne uthåikade fåror, like fidorna uti en
triangel 5 eller fåfom en vinkelhake, emot hvii-

ke i det öfra fkaiet är motfvarande den uphöj*

da tanden af lika fkapnad, utom en bråJk, [6m
äfven der upfyller mellan-rummen. Således fin-

mes aldeles icke något hål på någotdera fkaiet,

fädant fom det vanligen befinnes på ÅnomU och

TerehratuU, Det undra fkaiet är ockfå något mörkt
eller rödagtigt färgat.

-», .

Jag har kallat denna Musfla för fin tunhet

och likhet med en pannkaka , Placenta, och til-

lagt det ena flaget deraf namnet Orhicularis^ det

andra Setta.
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Orhicularis är aldeles Hk Sella^ med den Ikil-

nad y at Ikaien äro mycket plattare , få at dju-

ret tyckes vara iikfom beklämdt emellan dem;
at både högra och vänflra iidan aro mera ratt

'afflutande utan infkärning och at tänderne famt
föijagteligen älVen den anotfvarande fördjupnin*

gen äro tätare tilfammans och ej få vidt utftåen*

de vid nedra ändan. På infidän äro musfelfka-

len glatte och fkinande ^ famt på de oklipte i

kanten fulkomiigt tilllutne,

Ä. Cardihis tand i öfre fkalet.

motfvarande fördjupning i undra Ikaletfc

^. Tvärt öfver gående Cardo^ förllorad.

KV.A.Hanäl IVQvarL O Vtkajl
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Utkafi tlU en Fauna Gottlanåka^ famt Bejkrif<'

ning pä en Svenjk Fogely F aU o Umbr i nus.

af
,

G. BILLBERG,

Gottlsnds afftiljda Läge^ des rena Luftftreck

och blida Klimat äro anledningar för Naturfor«
Ikaren, att derftädes vänta fällfyntheter, hvil*

ka anledningar väl ockfå ické fela, men öfver*'

flöda endaft inom visfa delar af Naturalhiftorien,

Således när detta Läge blir en giltig ordfäk ,

hvarföre här träffas ett nog ringa antal Däggan^
de Djur ^ då andra icke kunna förekomma än de,

iom antingen bär af ålder haft frtt hemvift, el-

ler ock upfåtligen eller tillfälligtvis blifvit hit-

förda^ få äger deremot Öen på Fog lar en vär-

kelig Rikedom^ Nordens Fog lar föka här en
tillflygt undan den våldfammare Vlntren och
flyttfoglarne ett behagligt tillfälle till hvila^

Öens infkränkta omkrets och berömvärda Od-
ling har undanröjt tillfälle för åtfkilliga Am*-
fibier 3 och des Brift på ftörre Infjöar och llröm-

mar medgifver icke möjeligheten at träffa de
flera olika Fiikflag^ hvarmed andra orter äro för*

fedde. Med undantag af de alimännafte infjö*

fifliar^ förekomma här endafl fådana, fom kunna
väntas vid Öfterfjöens ftränder. Likväl må, fom
anmärkningsvärdt rämnas, at B?'axen5 fom all-

mänt hämta* från ÖHerfjöen . fångas här få fäl-

lan.
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lan 5 art den är af allmänheten aldeles okänd» —
Bland Infecter åter 5 träffas åtikilliga fäilfyn*

ta, fåfom en Carabus 4-lulcatus ^ m. il. men i

allmänhet fvarar icke antalet af denna Djurklafs

emot visfa andra Orters$ fåfom Skåne , Blekin«

gen och V/eftergötbland^ hvUket till någon del

torde kunna tillräknas faknaden af bokträd 5 fom
äro rika på egna arter. Deremot Mafkkräkdnj
få vidt fpecies af denna mindre tilli^angfdiga

Ciafs kunnat träffas, lära till talrikheten vara

af ett ungeiäiiigt förhåiiaade med andra Provin-

fe rs.

Mitt fleråriga viftande på Gottland och der*-

under ett fortfarande Nöje för forlkningar och
famlingar i de flefta delar af NatUralhifto! ien ^

fätter mig nu i ftånd, att kunna för Kongl. Aca»
demien n-^d lägga , få väl Förteckning å här be-

fintliga Djur 5 fom LV^fkrifningar å dem, fom för-

ut icke äro kända, ä venfoni j-ig med (*) ut"

märkt dem , fom väl redan äro bekanta , m-u
icke för Fauna Svecica. För dt^nna gåig får

jag anföra Lillan på Däggande Djur och Fo^glar,

då mig vid annat tillfälle torde tillåtas få till-

lägga, den af de öfriga Djurkiasferoe :

M å m, m a 1 i a.

Nocticolse: Vefpertiiio murinus (på Gottländfka

kallad: Läderläpping),

Litnu Fo*

sliritus. Linn, Fn. -S. 3.

ferae: Phoca VituHna (kallad Kut) alimänn. Linn.

Fn, Sv. 4, B.etzii F.n,

Sv.8« 6.

O g. Var,
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Var. a flavefcens

/5 argentea c)

y Foetsda

Canis £) vulpes 5 fins öfver hela egen-

teliga Gottiand, men fällan

på FåhrÖn , alldrig å Gottfka

Sandöen. Linn. Fn. Sv. 7.

Muftela Ermineaj i Eigilad enl. framl.

Kyi koherden Koimodinsupgift
Linn. Fn. Sv. 17 /S.

Vulgaris (kallas Risfeivifsla), icke

fällfynt. Linn» Fn. Sv. 17. a-

Fosfores: Erinaceus europseus, (Pinnfvin), all*

männ. IJnn. Fn. Sv. 22.

Sorex araneus, fäilfam. Linn. Fn.Sv.24-
Talpa europsea c.) Linn. Fn. Sv. 23.

Glireé: Lepus timidus d) ^ ymnigt. Linn. Fn,,

Sv. 2^.

Mus decumanus, fällfynt. Retz, Fn. Sv.

34.32.
Rattus ) T t 10

MufculusS ^^^^^^S huspla.

c Linn. Fn. Sv. 33.
.

^ i _ _ _ 34.

fylva«

«) StTändboerne förmena dpnna afart tara en tinge

af vai% «; den träffas mera fällan än de andra^

i) De liPititamde djuren har jag anfett öfveräödigt att

upräkna.

tf) Sl^ail ftnndom träffas i Wisby Trädgårdar, en*

ligt Herr Kongl. Hofpredikanten Lutkeinans be-

rättelfe.

"ti Kaniner aro planterade å Stora Carlsöen, dar dff

tri-des föitraffeligen tiil ar 1789, då den fträn-

ga vinlren få ödelade dem, att federmera icke

enendA funnits*
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fylvaticus _ ?

Var. /ir agreftis >

fällan
J

paludofus träFfad en enda gång

i mil öfter om Wisby» Rets,

Fn. Sv. 37.37,
Sciurus vulgaris 5 (Ikorre ,) Linn, Fn,

Sv. 37.

Pecora: Cervus Elaphiis, Linn. Fn, Sv. 40. har
tillförene funnits öfverflödigt^

men förekommer nu mera gan*»

fka fällan.
.

Tarandiis é) Linn. Fn. Sv. 42.

Bellua ; Delphinus Phocasna, träffas flundom af

Fifkare nära ftränderna. Linn,

Fn, Sv.

Ett rällfynt Djur fångades är 1806 om ho*

ften i Nährs Sochn , fora förmodeligen är en

unge af Mufteia-Slägtet ,-hviiken jag haft äran

till Kongl. Academiens Mufeum öfverlämna och

snfett fom ofullkomnad ^ att färlkilt befkrifvas.

Av c s,

Terreftres,

Accipitxes; Falco Chryfaétos» Linn, Fn, Sv^

ganfka rar*

O 3 Albicilla

c) AfArrendatoren Bewedictitis införd på den Gott*

land nndeiiydande Gott&a Sandöen, där den äa-

aau förekommer i?ild.
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AJblcilla L. Fn. Sv.

: Osrifragys. L. S. N. xii. !, 124,
Lagopui. Rtetz. Fn. Sv, 62. 6.

mindre allspänn^

Eufiicolus fl Linn. Fn. Sv. 5'&,

nog fälJfam.

Milvus, Linn. Fn. Sv. 5'7«

Gentilisj L. Fis. Sv. fg.
Subbuteo^ L. Fn. Sv. <jg,

Buteo 5 L, Fn. Sv. 60.

TiiiRunculus^ Linn. Fn. Sv.6x*
Lanarius^ L* Fn. Sv. 62^

Gyrfalco, L. Fn. Sv. 64.
^ruginofus, L, Fn. Sv. 66.
Paiumbarius^ L. Fn, Sv. 67*

Falco umbrinus g) ganfka fällfynt»

*) ^falon h) äfvenledes.

Nifus, Linn. Fn. Sv; 68*
Strix Bubo L, Fn. Sv. 69.

Otus L, Fn. Sv. 71.
Nyctea:, mindre allnian och i

iödra delen af Landet. Linn,
"

Syft. N. XII. I. 132.

Aluco

fy Denna Fal"k {å myclret mindre vara ena kö-
net till F. paliimbatias , bvilket fomliga ^ilja

påftå. iom d^'n bär är ganika fallfytit, då den
fenar*^ deromot af alla Fall -arter är allmaaiiaft.

Se-, den lill Hat, på denna iog^l vidCogade Be*
&rifning och iec]£ain^,

,ä) Falcö ^faion: cera pedibusque flavis , capite fer^

raginpo , corpor'^ fnpra coerolefcente cinereo ma^
calh ftr isrop ferrtigineis , fnbtas flavicanle al-

l)o ihpc lis oblongis JLatb. Ind. Oirn. 4^. ll^b

I,S. J^. Ed, Gmei. T. i p. 284 n: 118.
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Aluco z) L. Fn. Sv, 72.

Strifiula L. Fn, Sv. 77.

Lanius Excubitor L. Pn. Sv. go*

Coliurio L. Fn. Sv. gl»

Ficas: CorvuS Corax, L. Fn. Sv. gf-
Corone, L. Fn. Sv. g6. kallas

Rauk, i Gröttlingbo och

Vambiingbo Pailorater. h)

Frugilegus L. Fn. Sv. g7. gan-

fka rar i födra delen af lan-

detjdå deremot påÖlandC.
Coronae näftan aldrig träffas

,

men den fenare är allmänn.

Cornix, L. Fn. Sv. |g.
Monedula , L. Fn. Sv. gg. all-

männ i Öens födra men fäll-

fynt i defs norra trakter,
' Glandularius. L. Fn. Sv. 90,

Allkr^ka.

Caryocatactes^ L. Fn. Sv, gi*
Nötfkrika.

Pica, L. Fn. Sv. 92. Skära,
Infauftus^ L. Fn, Sv. 93.

Coracias Garulla, Linn. Fn. Sv. 94,
Biåkråka»

Cuculus canorus^ L, Fn. Sv, 96, Gauk,
O 4 Jynx

O Ål liKa fköl 7 foia vid F. Knfticolns å*ro anförda,
liar man anledninfif att tvifia det Stri^es altico och.

ftridula äro Hanne ocb. Hona; ty då den förra

år ganika alljitänn ö£?er iieia Gottland, få träffas

den lenare Vika fällan,
g-',

. . ^

.1:) Bankens anJvomft safts iöA' ett fSkert förebåd a£

Ylren,



Jynx Torqvilla, L. Fn, Sv. 97, Gauk-
pit,

Picus martius, L. Fn. Sv. gg. Tojla.

"^^^^5
1 Hack-

minor 102 6

Sitta europea L, Fn, Sv. 104.

Upupa Epops L, Fn* Sv. lOf. Upup.
Certhia familiaris L, Fn. Sv. I06.

Gallinse: Tetrao Tetrix i) Fn. Sv. 202.

Coturnix Fn. Sv. 206.

Pasferes: Columba Oenas L. Fn. Sv. 207.

Palumbus L. Fn. Sv. 20g.

Alauda arvenfis L. Fn. Sv. 209.

pratenfis L. Fn, Sv. sio.

arborea^ L, Fn. Sv. 2ll.öun«
dom.

trivialis^L. Syft. N.XII. T. 288-

Sturnus vulgaris m) L. Fn. Sv. 213.

Turdus

O Af framl. Majoren vid Fortificationen Cronftedt
blef på 7c -talet Orrar plai.terade på Öen , hvar-
igenom hans namn lips Innevånarna förvaras i ett

tedtfamt minne , fedän Orrarna nu mera förkof*

3rat iig ntan att Itnnna utökas. Men både hen och
*ndra hafva förfökt att afven plantera Tjädrar,
fom likväl inifslyckats

;
förmodeiigeii i brift ]på

iå ftora ikogar, fom de älika,

<2r) At Stararna här aga en egen hushållning och fal*

lan, om ej aldrig välja fma bo i träd, ntan i de
för de' as räkning på och omkring hnfen npfatta,

få kallade Stånkor, är af v, Linnés Gottländika re*

fa allmänt kandt; men att, hvad vid ftånkornag
lipfättjande fåfom nödigt blifvit npgifvit, är al-

^eles öfyeråödig!: , har jtg haft tillfälle utrönt?»
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Turdus Cinctus, Linn. Fn. Sv- 214.

Sturnus,

vifcivorus, L. Fn. Sv. 291.

Muficus L. Fn. Sv. 217.

pilaris L. Fn. 2If. Gäddtraft,

iliacus L. Fn. Sv 218- Talltrafl,

Merula. L. Fn. Sv. 220. Svart-

trall.

Ampelis GarruIuSj L. Syft. Nat. XIL
I .297. Fn. Sv- 82.'Vinterti-'

den, men fparftimt.

Loxia curviroftra L. Fn. Sv. 224*

CocGOthrauftes L. Fn. Sv. 222.

Enucleator L. Fn. Sv. 223.

Pyrrhula L. Fn. Sv. 225*. icke

allmänn.

Chloris L. Fn. Sv. 226.

Emberiza nivalis L, Fn. Sv. 227. un-^

derftundom.
*) var. /3 w)»

citrinella L. Fn. Sv. 230. Gul«
vamb.

Schoeniclus L. Fn. Sv. 231.

Fringilla Coelebs, L; Fn. Sv. 23 2.

Montifringilla L. Fn. Sv. 233»
- rar.

f Carduelis

») Emljeriza nlvalis var. 0 colore albo teftaceoqxie

variet; teftacea vhi var. c& nigra,

Snöfparfven infinner iig merendels alla ftran-

ga vintrar längs vagarne flocktals ; men af flera

fenndrade träffas fällan en varietet. Likväl har jag

erhållit 3:ne Specimina af varieieien » ^^^^

varit olika tecknade, men alla fakna alt fvart,

ijvarföre jag trott iadaat föxtjena att anmärkas.
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Carduelis L. Fn. Sv, 236.
ftundom.

Spinus, L. Fn. Sv. 237.
cannabina, L. Fn. Sv. 240^
Linaria 5 L. Fn» Sv. 241.
domeftica L. Fn. Sv. 242. Grå'*

vamb; Tjock näbb.
montana L. Fn, Sv. 243 S ^äll*

fynt.

Mufcicapa Atricapilla L. S* N. XII. i.

326. Fn. Sv. t. I. f. 256.^»

Motacilla.

Grifola, L. S. N. XII. 1.328-
— Fn. Sv. 2 V I» Mot. Ficedula,

Motacilla alba, Linn* Fn* Sv. 252*
Långhaie.
flava L. Fn. Sv. 2^,3.

Boarula L, Fn. Sv. ^53.
flava var. (3.

Sylvia Lufcinia L. Fn. Sv. 244. Mota^.
' Cilla 3, vid Eitelhems kyrka

och i Hamra Sochn.

mpdularis, L. Fn. Sv. 245:.

Gurruca, L. Fn. SV. 247.
Hippolais L. Fn. Sv. 248» Mo-

täc. Salicaria Retz. Fn. Sv.

SS ^. 2^7.
Salic;irir*L, Fn. Sv.

, 249. . Mo-
tac. Hippolais.; Retz.Fn. Sv.

se?'* 236.
•

cinerea L. Fii,-'iMW';2:4S. Mo«
tac. Sylvia^

Oenanthe LiniicTn. Sv. 2f4.
Steingylp.

Rube^
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Rub:tra L. Fn. Sv^ 2^'^.

Ph.Qenicuais L. Fn. Sv. 2 T?.

Eritnacus , L. Fn. Sv. 2f8. an

$ Prsecedentis? de träffas fom
oftaft tillfarnmans.

Rubecuia L. Fn. Sv. 260.

Troglodytes L. Fn. Sv. 261-

Tuinlingliten.

Regulus L. Fn. Sv. 262.

Trochiius L. Fn. Sv. 264*
Farus major L. Fn. Sv 26f.

cceruleus L. Fn. Sv. 2 7.

ater L. Fn. Sv. 268-

/

paluftris L. Fn. Sv. 269.
cäudatus L. Fn. Sv. Sf. Lanius.

Hiriindo ruftica L. Fn. Sv. 270.
urbica L. Fn. Sv. 271.
apus L. Fn. Sv. 272.

Caprimulgus europaeus, L. Fn. Sv. 274,
Nattikära,

Aqvaticae,

Anferes: Anas Cygnusj Linn. Fn. Sv. 107. u.
Tadorna, L* Fn. Sv. 113.

Jugås.

Mcuj, L. Fn. Sv, 109. Svart,
uppehåller fig mäfl: i Nahrs
Sochn och på Furilen*

Manla L, Fn. Sv, iii, fäil-

fynt^ 2 ftrömmen vid Lum*
melunds Bruk.

Änfer. Var, fe-ra^. Fn. Sv,

114.

Albifrons L, Fn. Sv. 1 16. Å,
Erythropus

Erythro«
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Erythropus L. Fn. Sv. ii6^.
•Bernkla L. Fn. Sv. iif. Skäll"

gås.

niol/isfima L. Fn, Sv. 117. Ard>
i fynnerhet på Furilen.

clypeata L. Fn. Sv. 119.
platyrhyncos L.Fn.Sv.i20-GarH

&a rar, endafl ett enda Sps-

cimen harkonimit i mina han»

der, fom nu förvaras i Aca*
demifka Mufeum i Upfala*

Urepera L. Fn. Sv* 121.

Ciangula L. Fn. Sv. 122»

Hvitpenning.
Giaucion L. Fn, Sv. 123»

Brunkopp.
.

Penoiope L. Fn. Sv. 124.
Acuta L> B'n. Sv. 126.

hyemalis L. Fii. Sv. I2f*
Aiier.

ferina L. Fri. Sv. 127.

Qyerqvéduia L. Fn. Sv; I2g,

creGca L. Fn. Sv. 129. Ärt«,

rufa, Linn, Fn. Sv. 134. Lath»

Ind. Orne 8660 84. A. fer«

ruginea, icke allmänn.

Bofchas var, fera.L.Fn.Sv.'l3I<,

Fuligula, L. Fn. Sv. 132.

Stelleri Retz. Fn, Sv. 133. 92*
Sällfynt på Fåröen,

Mergus Merganfer Linn. Syft. Nat. XII*

I. 208- Sk räcka.

Serrator L. Fn. Sv. 1363 I3f»
Pracka o),

albel«

9) I Profe Rctsii förtjenftfulla Fauna Svecica tillägg-
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Ålbellus L. Fn. Sv. 137. Säll«

fam vid landets iydligaile

fträndero

Åka Torda L. Fn. Sv. 139. Tords å

lilla Carlsöen till flörre myc-
kenhet än å den ftora.

Peiicanus Carbo L. Fn. Sv. 145", Ål-
kråka; vintertiden å Carlsöam
ne och Hoburgen^ men rar.

Columbus Arcticus^ L. Fn. Sy, ifo
s. N. m 1. 221.

feptemtrionaiis L S. N. XIL
I. 120. — Fn, Sv. ICO.

*) ftellatus p) mindre allmän,

Uria Grylle Linn. Fn. Sv. 148. Colym-
bus. Grylle var. (i Lath. Ind.

Orn.797.2. var. j",— Sillknip.

TroileL.Fn.Sv. 149. Colym-
bus^ Gräntel; å lilia Carlson,

Podiceps auritus Linn. Fn. Sv. 1^2* Co-
iymbus,

Larus glaucusj Retz. Fn. Sv. 1^6. Ii6-

marinus^ L. Fn. Sv. if^. Filk-

ijaufe.

fufcys L. Fn. Sv. I5'4. Ljaufe.

eanus L. Fn. Sv, 15-3. jVlave^

ridi*-

ges åennes Hanne Gottländfka namnet ; Ardsmea
det ar en irring, titan tillkommer i ftället båda

, liönen af A, moilisfiina«

f} Colmnbus ftellatas cxnereo fafcus lineolls albldis

Tarins , föbtus albiis
,
ca^ite et collo fuperioribns

cinereis , pennis ad iatera cinereoalbo fimbriatis.,

Lath. Ind. Orn* Soo, 3.
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ridibundus L. S. R XII. I»

— Skrikmare.
tninutus Retz. Fn. Sv. 278«>

271. Gatilka rar.

Cataracta parafitica L. Fn. Sv*. 1^6»

Lams. Sällfynf.

Stenia Hirundo L. Fn. Sv. IfS-
nigra L. Fn. Sv. i^g.

*j minuta q) ftundom vid fö

dra iiddeOc

öraliss : Ardea Grus Linn, Fn. Sv. 161.] infinna

Ciconia L. Fn.Sv. 162.} figmer

Cinerea L. Fn.Sv.lGf.J ände]

årligen! fiyttidernajmen en*

famma eller till obetydligt
antal och uppehålla (ig endaft

få dagar.

TantaliTs Falcinellus L. S. N
XII. I. 241. Ganfka fällan

vid någon få kallad Myr^mitt
å Landet.

NiimeBius arqvata L, Fn. Sv. i68- Sco

lapax- Storfhof.

Ph^opus 5 L. Fn. Sv. 169. Sco-

lopax. Spof.

Scolopax fuica L, S. K XII. i. 243.
rufLicoia L. Fn Sv. 170.

G ailinago L. Fn. Sv. 173.
Rufsgauk.

Glottis^ L. Fn. Sv. 171.

Tota--

Ö StPrna mintitå: cfluda fot^^icaiét, corpore ölbo,dor-
fo cano , fronte fuperciliistjae albis* Lsth. Ind.Orn»
£09. 19,
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Totanus Linn. Fn. Sv. 167 —

•

calidris Retz.Fn. Sv 177^ 144.

limofa L. Fn. Sv. 172.

lapponica L. Fn. Sv. 174.

*) canefcens r) , nog fäilfam.
,

Tringa pugnax L. Fn, Sv. 17^. Purr-

höns, i Martebo med flera

ftällen, likväl icke allmänn.

Vanellus, Bläcka, Linn» Fn,

Sv. 176*

Interpres L. Fn. Sv. 178 —
Tolk ; på holinarnevid Slitö

ochKyllej
Ocrophus L. Fn. Sv. igo.

Beckafin.

alpina L.Fn.Sv. 18I — fällfynt.

Glareola L. Fn. Sv. 184.
littorea L. Fn. Sv. 18^.
Hypoleucus L, Fn. SV. i82.

Cinclus L. S. N, XIL i. 2fl.
icke allmän.

Sqvatarola L. Fn. Sv. igö.

Cfasradrius Hiaticula, L. Fn. Sv. 187.
Morineilus L. Fn. Sv. 188 —

är träffad föder omWishy.
Apricariiis L. Fn. Sv, 189 —

Heidhöns.
pluvialis L, Fn. Sv, IQO —
Åkerhöns.

Recur-

Scolopax cajs^efcens

:

toreqve alBis , canda fafciis pectore<jue roacalig

^wiaaereis Xi^th. Ind, Osn, 721, Sa
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Recurviroftra avo fetta L. Fn. Sv. 191
Alfit5 i Öyar Nährs och

Gilergarns Sochnar.

Hematopus Oilrilegus L, Fn. Sv. 192
Marfpit.

Fulicaatra L. Fn. Sv 19^. - - ?fäll*

Chloropus L.SeR XIL 1.25-8 Mynta

Rallus Crex L, Fn. Sv, 194 Sigderifvare^

Porzana L. S. N. XII. 1. 262:
ganika rar; en enda fkjuten

af Kongl.Hof- Predikanten
LiiXKEMAH.

På den ofvananförde nya Fälkarty Iivil^

ken äfven förekommer ibland de till Kongi.
Academiens Mufeum af mig lämnade Foglar^
får jag fluteligen upgifva följande Belkrifning,

Falco Umbrinus

Cera tutefcente^ pedibus plumheis^ corpore fupra ci*

nereo fufco , fubtu^ alho 5 marulis longitudinaUhuÉ

fufcis j Cauda Jiavefcente fafciata.

Habitat in Gothlandia farisfime*

Descr: Magnitudo F. palumbarii^ longitudo a

roilro ad apicem Caudae 22 poll. & inter api*^

ces alarum expanfarum 3 ped. 6 poll

.

Rojlrum mox curvatum, plumbeum; cera lutefcen*

te; maxiiia fuperiore dente obtufo inftructa,

Iris lutea.

Caput:
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Caput: prcEter lineam fitjDfa oculos albldiim^ tern-»

poraque nuchaqiie albomacUlata^ Cöllum^ Dorfum
Mtarnm^ tectrkés ScVropyglum cinereo-fufca ^ mar-»

"ginibus plumarum flavefcerltibus. Gula alba, ufc

et inferior pars Golli flriiS ferrugineis varie-

gata*

Corpus fiibtUs album, maculis fat crebrls löngU
tudinalibus fufcis; lateralibus fubcordatis.

Au fubtus älbjé^ löngitudinallter fufcomacula-
tae, remigibus cineteis ^ margine ititeridre intus*

qiie albo fafciatis*

Cauda lortga, séqvalis, fupra aiiiereö-fufca line*

is transverfalibus 8-9 flavefcentibUs , fubtUS ci«»

jtierea, albo - fafciata, rachidibiis albidis.

Pedes plumbei^ femoribtls pluiHöfiSj tibiis fere

kferico-lanatisj ungvibiis fUpra cinereis.

Obferv. F: pqilumhariö & géntili prre detefis affi-

nisj tamen diftinctUs tat a Defcriptiorlé appäret,

nec pro ave junioris sétätiå nec Varietate alicu*

jus cenfendus. Primo intuitii differt a Priöri

^

colorcj firiis iilagUiisqUe (nec fafciis tfanverfis)

fub corpore dblöngis & fafciis interioribiis reHli-

gum albis I nec non Cauda fUpra flavefcerite, &
fubtli^ alba fafciata^ qu^t iiota etläm difcrepat a

Pofieriori L P\ GentilL Prasterea diltingVi debet

& ab Utö & a K duhio MUs* Carlfon. macUiiS fub

corpofe crebrioribus & iatiöribus^ pedibUsque

plumbeis*

^ K.P.dMandL It^QvarL IP Jag
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Jag har icke kunnat finna denna Falkart

anmärkt bos nå.^on ornithologifk Författare och
den förekommer ganlka fällan på Gottland, der
Falkflägtet är fäkert mångtaligarcj än på de flä-

fta andra ftällen.

På Tabellen föreftälles foglen Flg, i af nä«

ra tredjedels lloriek.

Fig 2 Näbbet i naturlig ftorlek,

Fig. 3 öfra lidan af en ftjertfjåder«
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För/ok att genom Spring - khllors måerfokmie
mforjka Temperaturs » graden for Växterna

^

forn finnas vid Vpfala och vid fjbu Yngen i

Vermland s

af

GÖRAN WAHLÉNBERa

Öet är otvifvelaktigt att man lättad lärei

känna climatet af defs verkan på växterna, och

att man genom rön om växt->rikets förhållande

i olika länder på det nogafte kan jemföra dera^^

climat. Likväl ger detta knappt någon länipe-

lig allmän måttftock för Verlds -bclkrifnini^en $

och defsutom finnas icke alltid famma växtef

uti andra verldsdelar af lika latitud. Det vo*

re derföre nyttigt att finna en lämpeligare mått-

.Ilock för climaten , fom vore äfven få lätt an*

vändbar och flöde uti närmade famband med
växterna^ och en fådan tyckes jordens tempe-
ratur ärbjuda ofs. Denna är likfom en njéljan-

jänk emellan växt^-lifvets egna temperatur och
luftens. Förenade obfervatiooer på växt-riketå

förhållande och jordens temperatur fkulle ömf-.^*

fidigt ftödja och moderera hvarandra t]!l vinnan*

de af den fäkrafte och fnarafte kunfkap om oli**

k'd länders och provinfers climat* Genom jord-

temperaturen kunde man beflämm.a hufvudpunk-^

terna för en charta öfver landets elimat ^ och

växtrikets förhållande borde Utgöra de fpeciei**

lare detaljerna emellan deny För att fäkrare

P 2 öfver*
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öfvertyga mig och andra huru lätt detta kan
verkftäilas, har jag förfökt att beftämma jord*

temperaturen för de båda Hällen, hvilkas vege-
tation är mig nogaft bekant, nämligen UpfaJa
och fjÖn Yngen t Kroppa focken Philipftads

bergslag af Vermland. Mina underfökningar
härutinnan äro blott fortfatta ett och ett hälft

år, famt böra icke an fes fåfom fullbordade.

Likväl tyckas de mig lofva mera framgång än
jag kunnat hoppas^ och derföre Ikyndar jag att

till Kongl» Vetenlkaps Academien infända dem,
i tanka att föranleda till fleres bemödande här-

utinnan, hvilket torde blifva af färlkilt nytta i

ett land , fom genom fin anfenliga jlräckning

från norr till föder företer mycket ölika climat,

och der man uti fin ftrid mot cHmatets fträng-

het mer än annorfiädes behÖfver noga känna
defs grade

Det har kanlke af ålder varit en ärkänd
fanning, att jordens temperatur är olika uti o*

lika climater j men fättet att med lätthet och
noggranhet utröna denfamma har allt hittills

förbiifvit obekant, och fåledes äfven oafgjort

hvad nytta genom defs beftämmande kunde vin*

nas. Herr Hellant, fom på få många lätt

gjorde fig förtjent af Fäderneslandets Geografi,

Var kanlke den förfta, fom i detta affeende

förfökte underjordiikt Vatten , hvilka förfök K.

Vetenfkaps Academien förvarat uti fina Hand-
lingar- Flere andra halva ockfå underfökt

fjöars och brunnars temperatur på djupet y men
med få aivikande refultater , att man deraf än

velat finna bevis för de gamlas fuppofition om
cn
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central • eld , än i fednare åren anledningar

att antaga en central-köld i jorden eller en me-
delpunkts-is. Det tillhör Herr Leopold vom
BucH att nyligen hafva beftämt vifac, huru li-

tet desfa förfök tillkännagifva jordens tempe-
ratur , af orfak att ett friftående vatten få lått

förändrar fltt läge , det tyngfta af vid pafs 4
graders temperatur fjunker till bottnen; och
att deremot källorna vida bättre pasfa till få-

dana förfök. Man hade bordt finna att det vat-

ten, fom uti Spring-käUor framföres ur jorden,

både kommer ifrån ett anfenligt djup, och till-

lika vaiit mera inn^ flutit i jorden , få att det ic-

ke kunnat antaga främmande temperatur. Det
är fåledes ett egentligt vehikel af jordens tem-
pérätiir eller en fäker budbärare f;ån det inre

af jorden 3 och förmodligen Ikoia vetenikaper-

na af detta fkäl tillkalla källorna lika uppn/ärk-

^faitihet 3 fom vidikepelfen fordom gaf åt deras

befynnerliga pha^nomener.

Man har gjort fig en fåfäng möda att gisfa^

hvilken temperatur det innerfta af jord ^ klotet

äger ; och hvilken den äfven må vara 3 få är

det vifsc att den icke fprider {ig nog nära y«*

tan för att kunna ärfaras af ofs, Alla under«

fökningar hafva vifat, att då man uti jorden hun«
,»it ett obetydligt djup af blott några få famnar^

få råkar man en temperatur 3 fom fedan blir

oförändrad få djupt man ännu kunnat komma ;

och denna är egentligen fagt landets jord -tern-

^petatur. Man vet ingen grufva vara få djup, att

temperaturen på dels botten varit tydligen läg-

än jordtemperaturen närmare ytan eller me-
P 3 deltem*'
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cleltetnperaturen i dagen. Således är ingen an-
ledning att det kan finnas något källfprång, fom
för fin öfverdrifna djuphets ikull vifar hvarken
högre eller lägre temperatur än landets egna 5

utan alla fkäl tyckas ftyrka den tankan 3 att

hvar och en källa fom hela året äger lika tem-
peratur, den vifar verkliga jord -temperaturen.
Ockfå lärer ärfarenheten att de bäfta källorna i

famm a trackt äga alldeles famma beftändi ga
temperaturs-grad.

Ben vattenrikafte och till vattenmängden
beftandtgafte fpringkälla vid Upfala 5 är Biänne-

li^källan eller fom den förr kallades Sandviks*

Jiälian. Denna ger få mycket vatten, att en

bäck uppkommer deraf 5 tillräcklig att beftän*

digt drifva en liten mjölqvarn. På defs tempe«

ratur har jag gjort följande förfök,

tJpfäb Brännen*käUa tgoS 3o Mars 4'6**56*

10 Maj +6*^,7.

6 Juni + 6°,6.

2S — 4-6%7.
17 Juli --'6''

,7.

14 Aug. +6^,8.
11 Sept.«4- 6°5S»

16 Oct. +6^,7-
13 Nov. 4-6'',7*

14 Dec. + G^^jg*

J809 å. 30 Jan, -j-6"'57-

28 Febr.--.6%8.

30 Mars- - 6^57.

27 Apr. ^6''57*
Aug. +6%8-

16 Sept.+ ö^^^S*

14 Oct. +6%6.
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Till desfa och alla följande underföknin-

gar har jag nyttjat famma Thermometer ,
*)

hviikens grader äro 0,9^^^ Parifer Unia ftora.

Således kunna tiondelar af graden urfkiljas

,

men icke få noga med mindre ovifshet om en

P 4 tion-

*) Till följe a£ mänga ikäl lom bär icke bohöFva

1 anföras , liar jag anfett för fakiaft att fjelf grade-

ra den nyttjaJe Therniometern. , och beftämma
defs varmare punkt efter kroppsvarman. Då man,

om morgonen vid uppvakuandet efter 7 eller S

timmars iöma lägger Thermometer-kulan under
tungan och tillflnter munnen famt obferverar

qvickfdfrets ftigande med en concav Spegel , fl

fer man detfämma !tanna inom pu fjerde-dels tim-

mas tid vid en punkt iom är 36 ® , 8? ; hvilket, en-
ligt mänga färfkilta förfök , icke felar på mer än
en eller annan tiondek En timma efter middags-
måltiden vifar den 37*, 4 iom är det högfta, ocis

om aftonen efter en kört hvila 36^,4 fom är
det lägfta; då man nämligen undantager att varm
mat för en ftund kan åftadkomma 37^,9 , famt
Itall mat 36^,2* Således graderad öfverensftam-
jner inin Thermometer noga med de Dollond'lka,

.\ Jorxi Herr Baron Hermelin Jemi^ade mig . att nyt*
tja under 1807 år» Lappika tefa, Yid Ther-

^ -mometer-r^ret ar faftad en fcala af harzigt furu*

\
träd, Föv att med iiogg»anhet kunna hänföra
qvickfllfrets ftånd till motlVatande punkt på fca-
l{in , är röret till hälften oingi vit af ett vaxat
papper, fom är graderat på bada fidor; och un-
der röret ligger ett fvart tagel , fom kan flyttas

'^'^ till den fiiadna punkten. Att obfervera Tber»*
jnometern under källans vattenyta är alltid min-
dre féikert. Omkring kulati, föm är 5 ? 3 parifer

linier i diameter 5 har jag brukat en pos a af

tredubbeit tjockt kläde , ocb dermed låtit den
ligga i källan en timma ^ då jag fornt genom
färlkilta förfök funnit, att déa på tte q^vart rik-»

^ tigt antager temperaturen.
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tiondel under forlkningar på fältet merendels
Xippflår. Jag anförer dem här fådana lom jag

på lläliet anteknat dem, men med öfvertygelfe

att de fipä fkiljaktigheterna fnarare härröra a£

inftrumenteta briftande noggranhet än af verk-

liga temperaturs-förändringar i källan. Man kan
derförf aqtaga fåfom {akert , att källans tempe-»

ratur under ett QCh ett hälft §r oförändrat varit

6*,7 enligt hvindrad^gradiga Thermometern

,

hvilket otvifvelaktigt varit jordens temperatur
under famma tid 3 pch derigenom beilämmes;

climate4: för Upfal^ JiäKrare än genom några

andra obfervationer, Detta beftyrkes än vida-»

re af underfökningar på tvenne andra källor viå,

Upfala, fom i anledning af deras llarka vatten^

fprång och goda belägenhet tyckas vara b|an<J

de bäfta ^ nämligen •

§t, Eric-s källa vid Qvar-^

xien 18(59 4 17 Sept. 4-6^,8,

4 Oct 4-6'' 57^

Preö ». källan vid Håga
, 16 Sept- 4" 6**58.

JO Qct, +6^57t

Hvilka obfervationer^ fåforn ^nftäld^ under deii

årstiden då fämre källor mycket ^fvika fråns,

medel-temperaturen , tyckas lofva beftändighefc

och fåledes bekräfta den anförde fatfen, att de
bäfta källor i famina trackt äga lik^ tempera*
tur 3 hvilket icke kan vara tillfälligt.

Ett nytt interesfo (kulle tillfkyndas desfa

förfök ^ Om jag kunde gppgifva luftens medel-
tempe»
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1

temperatur under famma tid, för att afgöra hu-

ru vida denna fKiijer fig från jord ~ temperatu-

ren. Men öfvertygad om luftens ftora fÖränder-

lighet känner jag icke något fäkert och använd-'

bart fätt , att ett helt år ärhålla hvart dygns
juedeltemperatur ; och derföre niåfte jag öfver-*

gifva detta. Så vida jag vet, tyckes luftens me-
del-temperatur j vårt climat vara en eller an-

nan grad lägre än jord - temperaturen ; deremot
tror Herr VON HyMBOLDT att luftens tempera-

tur i heta climater är. högre 5 emedan källorna

på Andifka bergsryggen i America befunnos va-

ra 3 grader kallare än luftens medel -tempera-

tur. Det vore vigtigt att få afgjort huru här-

ined förhåller lig , och detta har uppmuntrat
jpig tiii föriök på jord - temperaturen vid Up-
fa lä, : I alla fall kan man med lika fäkerhet

5intaga jord - temperaturen fålom mättftock för

climatet. ,.

' Jghligt de anförda förföken är otvifvelak--

tigt fttt 4et finnes källor , fom hela året vifa

den behändiga jord-temperaturen. Det tyckes

da bUfva en möjlighet att^ blott genom några

få förfök under de årstider fom mäll förändra

fämre källorria , utröna om en källas tempera-

tur är beftändig, och hvilken denna beftändiga

temperaturs * graden är. I händelfe detta be-

kräftas af vidare ärfarenhet , få får nian deri-

genom ett ojemförligt lätt fätt^ att på refor ut-

röna en mängd olika Hällens climat ; och det

hTiv då icke fvårt att med biträde af växternas

föl hållande författa en riktig temperaturs - och

växt-charta öfver landet. Jag har foxfökt detta

P 5 under
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under en refa förliden fommar till Philipftads

Bergslag, och refultatet deraf tyckes mig vara
uppmuntrande.

Mitt vidande var i Kroppa focken vid fo-

dra ändan af fjön Yngen under 6 veckors tid i

Juli och Augufti månader. Då detta ftälie äger

ungefärligen famma latitud ibm Upfala , få var

det af färlkilt interesfe att ärfara huru vida

luinfkningen i temperatur fvarade mot upphöj-

ningen öfver hafvet, o* f. v. Således gjordes

följande förfök i flerdubbla affigter, :

f

Källa vid Ribbhögd - botten nära intill

Källa i Nykroppa-högden åt fydoft från

masugnen » « • d. ^ Juli 4- f**>o»

Denna fenare källans vattenfprång befanns Ma
gången hafva få aftagit , att näftan ingen rörel«

fe fyntes pä bottnen. Man har i fådant fall

fkäl att vänta förändrad temperatur, ty famma
torka, fom minfkar vattenfprånget , höjer ockfå

merendels temperaturen. Likväl vi fa des fa för*

fök i min tanka hviiken beftändiga temperaturs^*

grad var att vänta.

Emedlertid hade jaguppfpanat Ås- källan,

belägen vidpafs en åttondels mil norr om Herr-
hult

Lilla Ängtjärn

6 Aug.-^-e^^jO»
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hult vid ett kärr fom kallas Get -plågan å ve«

fira fidan om Hult-elfven. Denna källa äger

ett betydligt vattenfprång utur en famns djup

fandbotten, och tycktes derföre ftrax lofva den
beftändigalte temperaturen. Den befans vara

d, 2S Juli -f" v''?!»

6 Aug.+ ^%o.
7 _ fs^o.

21 Sept.-[- f ^jO.

Sifta obfervationen är efter mrn afrefa gjord af

Bergsmannen Gustaf Wahlenberg med enTher-
mometer 5 föm är graderad på famma fätt fom
min egen. En källa fom fåledes bil^)ehåller fin

temperatur under tvenne månader af en årstid,

på hvilken de fämre källorna mäft förändras,

den tror jag mig kunna anfe för keftändig^ och
fåledes tycker jag vara fkäl antaga + f ^^O få-

fom jord-temperaturen omkring fjön Yngen»

Om man noga kände de fämre och bättre *)

källornas temperaturs förändringar, få vore det

icke ailenaft lättare att urlkilja desfa ifrån de
bälla

*) Hos ofs kan man i effeende på temperaturen in-

dela källorna i följande grader. De famfta fom
knappt förtjena namn af kallkällor, tillfryfa om
vintern och förändras af häftigare väderleics om-
fkiften. De fämre afvika 6^—4® från medel-
Icmperaturen och uttorka merendels om torra
fomrar. De bättre afvika ailenaft 3*^— frin
medel -temperaturen» De bäfta äro oföränderli-
ga. — Men denna indelning pasfar blott i vårt
climat; ty längre norr ut tillfryfa äfven de bät-

tre, då deremot längre föder éifvcn de dåiigafte

flyta om vintern.



ii 14 1 809 r 0(J. Növ. Dec.

bäfta, utan man har ockfå anledningar att fåme-
delft af några få obfervationer på fämre eller

bättre källor kunna flata till den beiländiga jord^

temperaturen. Man vet genom läng ärf^renhet

att April och October äga hela årets medeltem-
peratur i luften , och att Juli månad har i det

hela högfta värman famt Januari den ftörfta köl-

den» De famma omikiften tyckas i de fämre
källorna inträffa vidpafs 1^ månad lenare och

i de bättre månad fenare än i luften. Då
luftens temperatur en längre tid förbli fver nä*

(lan oförändrad vid fin ftörfta och minfta höjd ,

famt af « och tilltager haftigaft vid medium j få

tyckas tvärtom källorna hålla fig längft vid me*
deltemperaturen 5 och haftigaft förändras den tid

de äro varmaft och kallaft. Detta kiiUornas för-

hållande har en fä ordentlig gång^\ oberoende af

alla häftigare föräiadringar i luften^ ' att man
temmeligen kan lita derpå. Jag tror mig haf-

va fkälig anledning att Huta dertill af flere ftröd-

da rön, fom likväl icke äro nog bevifande för

att böra anföras; men för att afgÖra detfamma
med vifshet, har jag börjat en följd af förfök

på en fämre och en bättre källaj nämligen:

Källfprång vid Lafsbybackar igog
d, 30 Maj -4- 6*

18 Aug.4-12'
2 Sept.4- 13'

16 — +11'
18 — + ir'

I Oct. 4- 9'

9—4-8^
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d. loOct*)^ 8%2.

Profesforskällan vid Håga 1809
å. 11 Sept,

16 —
1 Oct.

lo _
17 —

9%3«

8%7-
8%4-

Fortfätttiingen af defsa underfökningar fko«

la fnart afgöra om man genom ett enda förfök

anftäldt i början af Juni månad på en medelmåt*

tig källa kan utröna beftändiga jordtemperatu-

ren, och om få goda källor fom Nykropp-kal*

lan alltid bibehålla jordtemperaturen till början

af Juli månad. Men det fer man med vifshet

häraf, att de bättre källorna föga återtaga fin

temperatur till October månad 5 och derföre tyc-

kes det mig vara otvifvelaktigt5 att åsRällan

vid Herrhultj fom den Juli 5 7 Auguili och

il September varit oförändrad , alltid måfte vi-

fa famma temperatur. Af desfa fkäl antager jag

fåfom temmeligen fakert att jordtemperaturen

vid fjön Yngen i Vermland ar ^ ,0 eller

I ,7 lägre än vid Upfala. Södra ändan af fjön

Yngen ligger blott 10 minuter fydligare an Up«
fala, och derföre kunde måhända latituds fkiil-

nåden

• •) Denna olbfcrvatiori anftald^s egentligen för ett

årfare , om det häftiga fiiövådret mellan den S

ocli 10 October Ikulle vila uagoa ver kan på käl-

lan, hvii] et det befi jnes icke halva gjo* dt» Då.

man conftraerar desfa förfök i en tabell, iå £n-
»' ner man huru källans aftagaa.de i tciif]- eratni?

bildar en alldeles rak iinia.
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N nåden lemnas oberäknad, Högden af oftanämn-
de fjö öfver hafvet är anfeniigare än de flefta

trakter af Vermlandj enligt en mängd famman*-
räknade afvägningar Ikali den ligga <;'65' Sven-
Ika fot eller ^i6 Parifer fot öfver hafvet. Det-
ta gör I** Reaumurs förminfkning i temperatur
för blott 38o parifer - fots upphöjning, hvliket

är alldeles för ftarkt tilltagande i kyla af få

litet ftigande i höjden. Enligt de fannolikafte

obfervationerna måfte man i vårt climat uppfti-

ga ffo parifer-fot för att förlora i*^ Reaumurs
i temperatur. Om nu latituds fkilnaden ikulie

beräknas til o°,l2 Thermometer Centigrad i

temperatur , få blir temperaturn vid Yngen
o® 566 Th. cent. lägre eller en tredjedel mera
förminfkad än den borde vara till följe af upp-
högningen och latituden tiilfammanräknade. Men
långt ifrån att detta fkulle göra nyfs anförda

temperaturs-beflämmande mindre fannolikt, tyc-*

kes det faft mera öfverensflämma med den fä«

kra ärfarenheten, att temperaturen icke enfamt
beror af latitud och höjd öfver hafvet tilifam»

raäntagna 5 utan äfven af grannfkapet med kal«

lare berg och andra omlländigheter.

Ett ganika tydligt bevis på den flora Ikill*

nad i temperatur mellan Upfala och Yngen
lemnar tiden för islofsningen. Man har nog
ärfarit att ingen årstid differerar få mycket till

luftens temperatur å olika ftällen, fom våren ^

och att denna Ikillnad är aldraftörft vid islofs-

nings-tiden. Denna inträffar i Upfala emellan

den 14 och 23 April , men vid Yngen icke

förr än emellan den 12 och 20 Maj,
OckfS
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Ockfå befinnes Ikillnaden i vegetation vid

'Upfala och fjön Yngen vara nog an fen lig , för

att fullkomligt fvara mot den fundna åtfkillna-

den i temperatur. Då jag nu fkali förföka att

utvifa vegetationens fkiljaktighet på desfa båda

ftällen, och beftämma vegetationens förhållande

till de fundna temperaturs-graderna^ få bör är-

anraSj att hvar och en växt icke intager en fmal

linia på jorden utan en bredare zon, att denna
^sonens båda gränfor utgöra beilämda linier, och
att fåledes på båda oftanämnda flällen fkall ut-

märkas få väl fydligare växters gräns mot nor-

den fom nordligare växters gräns mot föder 5

eller med andra ord: den fkiljeiinia fom de fam*
iranlfötände fydligare och nordligare växterna
bilda , och fom noga fvarar mot den gifna tem-

peraturen.

Vid Upfala.

Sydligare Växter fom norr om Upfala fnart

Upphöra y och icke finnas vid Yngen , äro föl-

jande. Eken håller fig redan vid Upfala mer-
endels i Ikygd af bergfidor, och ftannar alldeles

hitom Dal-elfven vid 6^ ^'^ temperatur j men i

Vermland finnes den endaft vid Venerns ftiän-

,
der t. ex. på Kummelön. Alm tål litet hårda*

I re climat, men kan dock icke växa vid Yngen,
Detta förhållande iakttaga vidare : Cratsegus O-
Xyacantha, Prunus fpinofa, Rofa canina, Rha«

I

mnus catharticus, Salix fragilis^ Mefpilus Coto-

jneafter, Rubus ceefius, Ononis arvenfis (fom
redan är fällfynt vid Upfala), Primula veris

5

Pulmonaria otiicinalis, Stratiotes, Hydrocharis,

j

Typha anguftifolia , Anemone Pulfatilia ^ Cen-

ii taurea
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taiirea Scabiofa
,
Spircea Filipendula , Butomus,

Lychnis Vifcaria , Runiex crifpus , Convailaria
Polygonatiiin , Ornithogaliim iuteum

, Afclepias

Vincetoxicum , Malva rotundifolia /?, Talictrum
flavum, Agrimonia, Convoivulus arvenfis , Tor-
dylium Anthriicus, Hottonia^ Anchiifa officina-

lis, Cynofurus caeruleiis , Fhalaris phleoides ^

Scirpus fylvaticus och caricinils ^ Carex murica-
ta och flacca och Pfyliophora.

Nordligare Växter fom Upphora att växa vid

Upfala och redan der äro fällfyntä, men all-

inänna vid Yngen-, äro; Riibus ChamaemorUs ut*

härdar från ö^^
.^f till i grads jofdtemperatUr ^

Linnaea bofealis från 6^,7 till 2*^505 Polygonum
Viviparum från 6"^ 57 till 1^50; Calla paluftrlé

från 6^?9 till 3°, (intager fåiedes en fmalare

zon), Trientaiis eliropaca från 6°
5 7 till 1^35'

5

Andromeda polifolia^ Scheuch2Seria| Carex LeU*
choglochin*

V 1 d Y n g e fl.

Sydligare Växter fom der finna fin tiöffä

gräns och fåiedes äro ganlka fälUynta 5 men
allmänna vid Upfala äro foljafldea Afk och Vi-

burnum Opulus uthärda icke på jämna landet^

Utan fordra ett Utmärkt fkyggd i de trångafte

dalar* Lönn och Linn flnneS blott i en enda
bergfida der fol * reflexionen är fardeles ftark j

och på famma ftälle träffar man tVenne usla Has«
fel-.bulkar* SaXifraga granUlata, Hyofcyamus
och Leonorus Cardiaca hinna blott till Storfors

bruk. Annars förekomma: Rofa villofa^ Salix

fufca, Galium verum, (VerbaCcum Thapfus och

GeraniUfl»
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Geranium fangvincum famt Orobus vernus endaft

på ett ftälle vid Persberget), Pheilandrium aqua»

ticum blott i Nyhytte-eUven, Antirrhinum Lt*

iiaria, Geranium robertianum , Linum catharti-

jtum, Ophrys ovata m. fl. Der finnes äni u myc«
! ket af Alnus glutinofa, fom icke upphörer förr

än vid 4° temperatar. iEfcuIus Hippocaftanum
har blifvit planterad vid Gammalkroppa^ men
fedan grenarna årligen bortfruut, gick ftammen
Ut innan den hunnit en famns högd. Der ut-

härda icke heller bättre fruktträd.

Nordligare P^äxter fom vid Yngen hafva

fodra gräns, Och blott finnas på långt atfiånd

i

från Upfala^äro: Alnus incana, fodrar en tern-

Iperatur af till 2*,^ ^ Betula nana uthär-

dar från ^' ^^^o till i ^ Carex giobularis intager

en utmärkt trång region emellan 5*^ och 3*^ 1

! temperatur; Carex limofa ^ irrigua och livida,

famt Scirpus csefpitofus.

Man fkulle fåfängt invända, att växterna
med fina rötter icke hinna nog djupt för att är*

fara någon mer eller mindre omedelbar verkan
af beftändigare jordtemperaturen. Det ar oför*

ixnodat huru litet hafiigare omiliiften i luftens

I
värma nedtränga uti jorden. Den fämre kall*

i ådran vid Lafsbybackar tyckes till Föije af mar-
kens belkaffenhet icke gå djupare än en fot^

I
ech bättre käll - ådror blott några få fot djupt..

[Likväl har den befi:ändigare jord- temperaturen
mycken verkan på dem. Många träd och fler«

åriga rötter nedtränga tlli ett ftörre djup i jor*

I

den, och hinna fåledes till en beftändigare tern**

K, V,AMundi IVQvart. peraturs
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peratur. Palmerna nedlkjuta fina fpölika rötter

flere famnar rakt ned i jorden , och fannolikfe

är detta orfaken hvarföre de blött fortkomma
i de hetafte climater^ der de vid fådant djup
finna rog hög jord • temperatur 3 annars IkuUe
de troligen icke n-ier än andra växt - familier i-

akttaga en få, befiämd zon. Man vet huru väl

det lyckas att i våra trägårdar odla heta län-

ders etta iga örter^ i jemiörelfe mot de fleråri-

ga j och förrriOdligen af oj fak att de fenare med
fina djupa rötter mera ärfara vår kalla jords

medel =• ttntpcrntu.-j än de förra. På de heta

ländernas högo b *g upphöra t äden att växa
vid en myck^i högre teii^p-^r-itur , än på våra

fjällar 5 elier ett cubbelt ftö re afftånd uppftår

der emellan famnsa llags fkog och fi;ö-g! änfen 3

xn^ n dylika örter hinna lika nära inliU fnö-

gränfen fom hos ofs. Denna befynnerlighet tyc-

Kes fannolikail förklaras genom deras jemförel-

fevis lägre jord-temperatur. Då derllädes luf-

tens temperatur föga förändras under olika års»

tider^'^') få uppvärmts aldrig jorden af fommar-
värman till dem grad fom hos ofs , och deraf

lida träden fom fordra en djupare uppvärmd jord

kanike mycket förr än örterna. Må hända här-

lör det af åistidernas fcörre ombytlighet i tem*
peratur, att jord-temperaturen i vårt climat tyc-

kes vara högie än luftens temperatur , och

tväricm 2 heta länders ty fommaivärman hos
ofs

*) Der finnes iå till fågayide ^varken foinmar eller

vinter^ I den tralcten hTuieft tråden upphora att

Täxa är jnedeltemperatiireD -|- 9*^ Therm t ent.

;

fc6j?ita -varsiiaii -j- 3i ®
, oca mmfta temperaturen
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öfs genomtränger lättare den torra jorden 5 'ån

vinterkölden den våta och fnöbetäckta 5 och

derföre förändras käiiorna mera af fooamarns

Värma än af. vin feerns köld. v

i fynnerbet hinner deri !3eiländigare jord-

temperaturen å en våt jt>rdmån mycket närma-

re upp till jordytan ; då deremot fommarvär-

man på en tDrr kan n-édträngä temmeligen
djupt. Det till Hit läge föränderliga vattiiet

i ijöat öch élfvär aritager mångdubbelt lättare

llittené temperatilr, äti åH vr^tten -foni infu^it^

dti morfar 'och kärr ar aUdeles orörligt, litfatf^

for egentliga jord-temperatiiren. Dd 'växtér 'fom

på våra fjäll växa å torrare ftälleh^ återfinnas

iVd i fkoglandet allenaft uti djupa kärr t. eXél

B^-tlila nana, Andromeda polifölia, Nirthecium
boreale; och i Sw itz uppftiga de ald'"i-g på rik-

liga fjällen, Kaiifko' är det kärret vid SkatelÖf

i S.iiåland der Betula nana få oförmodat träfFäs^'»

rj)ecielt afkylt genom nå:^on källådra, fom mer-

\m vanligt hindrar fonimarVärmåns åverkan.- -Mail

in n1 ä r k e r lätt i vå ra ii o f r ä |) r o v i 11 f'.^r5 hu ^xi
' Sp h a g

«

'

.fium intägif de djapare kärren' och fö''V i?"i':Jlat

lem till få kallade mosfar^ fom knapt ku,. na

!|Fi*a ni bringa någon gön växt; och- d'^fta. ä^^ em.-

;'följd af landets låga jordtemperaiii'/, Defaf t^rc-

'k.es det ockfå härröra att fådania kärr i' k^il] re

proviiifer mycket mera behöfva konil-u s år£;ärd

^

tor att blifva fruktbara^ äo uti de temp^^ru ride.

Uti Lappmarken är det angeläi^pt att till åker

välja den torrade jordmån ^ då däremot i h

länder de fankafte kärren beft pasfa till fäacs-

[lagens odling,

i
Q 2 "

Eéjhrifr
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Bejkrtfning ph ett ofullkomligt danadt Fofter.

(Tftb. VI.)

Af

ERIK ACHARIUS.

A Embetes vägnar antnodlaci att befigtiga och
aflemna mitt betänkande .öl ver ett Folier, fom
Pigan Lena Stina Abrahamsdotter i V. Stens

By i Öfter-Göthland d. 8 September i8o8 i

löndom framfödt och hos henne funnits dödt 1ig-

gande^ förrättades nämnde bcfigtning d. lo. der-

på iöljande. Den ovanliga och ryfliga Ikapnad,

fom hufvudet företedde^ röjde genaft .ofullkom-

ligheten af detta Foilers daning, och ehum ex-

empel icke faknas på nära liknande bändelfer

äro de dock få fälifynta och afvikelferna från

de hittils kända och befkrifna af famma art få

märkeliga vid den närvarande, att jag trodt mig
böra iemna KongL Vettenfkaps Academien del

derafj för att blifva vid tillfälle införd i Defs

Handlingar, emedan man troligen endafl genom
kännedomen af fénomenernas förändringar flu-

teligen ikall kunna komma litet närmare den
faknade phyfiologilka vifsheten af orfakerna

till

•

f

*) De härmed någorlunda analoga, foiw hos någre
obferTötores äro nptecknade, finnas af Herr Ar-
viBSON an örde uti Kongl. Vetenfk. Acad, Iv ya
Hendlingax för år 1804. V. XXV. p. 205. följ.

ISfot» a.
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till och förhållandet med desfa llags misffostoir,

fom utan teckn till Hjerna, lilla Hjerna och

Medulla oblongata, innom modren kunna ut-

vecklas till fullkomlig organifation af hela deii

öfriga kroppen.

Detta af mig underfökta Foster (ett Gosfe-

barn) var ig tum långt ifrån ögonens öfre bå-

ge till ftora tåns fpits, vägde nära ^ marker
och efter alla vanlige teckn fullgångit , frodigt

och fett. Yttre huden var hvit och faft, men
anfigtet mera rödblåtjt och betäckt med korta

mjuka hår. Alla delar i bröftet och underlif-

vetj famt naglarna på händer och fötter, af den
befkaffenhet fom hos ^fullmogne foster, voro
fullkomligt väl danade^ men hjertat ftörre än van-

ligt, och hjertfäcken hyfte mycket rödfärgadt

vattn. Uti Hjertats kamrar få väl fom i de ftör-

re rören fants en tunn men mörk blod, och öfrige

blod-kärilen i kroppen gofvo icke tillkänna nå-

gon betydlig blodförluft, ehuru naflefträngen 3

en tumm från buken affkuren, befants oförbun-

den. Lungorna uttagna fjönko få väl tillika

med hjertat genaft i ett flört käril med vattn

af behörig temperatur, fom Ikiljde der ifrån,

-både hela och i fmå bitar flyckade. De vägde

2i lod, voro frifka och till utfeendet röda, up-
fyllde icke den för dem beftämda caviteten in-

nom bröftet och röjde icke eller genom andre
prof att de ännu infupit någon luft. Deras vi^^t

i förhållande till kroppens var i det närmaile
fom I till 625 och af desfa fammanlagda om*
fläiidigheter finnes det fålunda fäkert att detta

Foster icke andats efter födeifen.

Q 3 Huf*



^ tv HiiFviidets ovanliga uifeende ocb fÖrblllan-*

de tilJdrog fig en rärmare upoiärkfamhet, An^
iigtets delar vo^ o ända till ögonen väl teckna^

de, utDni det, att niupnens öppning befants äf^

ven fom öronen ftörre än vanligt och desfe fed-,

nare mycket fiamftående. Ögonen voro ganfka

ftöW och |:dplar af globen utom ögongropen
difkjuten likfom . på' Grodorna, Med desfa och
näsbenet flöts an ii g tet uptidl, fom på detta ftäl-^

j^e -var mycket fmalaxe från fida til fida cän vid

éronen der det hade (in ftörfta diameter, I-t-

feendet i facen fattas mera tydligt af bifogadetek-^

ning. (Tab. VL Fig, i.) Fannt benet (os froctis) fe-?

lades alldeles och i defs fläile bilidade§ ögongro-
pens håla och öfre hvalf af en oregelbunden ben-

masfa , hvilken fträckte fig från båda tinningarne

ti il näsroten. Ögonp^loberras diametrar voro myc-?

ket ftörre än de hålors fom benmasfan forme?
rade till deras emottagande, hvartöre ockfå ö»

gönen blefvo^ få utomqrdentligt Uufiående. OgO^
lien närmare undersökte befunnos till fin yttre

och inre byggnad famt vättlkor alldeles väl da-*

nade, men intet teckn till retina kunde jag up'?

täciCn , och i bottn af ögongropen voro glober-r

iiia fä.iade med et karrt Ikaft af fenagtig be-

^afenhefe, fmalt fom en ftaciig fytråd, fom fä^

•ftade och flöt fig i nämnde bt nfabfi;ans. Denna
benmasfa, hård men porös (liSifom af en fub-

il mtja diplo^iica) utgjordes af de fammanvax^
te balskotornciS. kroppars lö iängning upåt och
deras främre del, hvilken utvidgad .formerade i

-gapv t fvilg ts h.vaif , och iliitade ' fig med en
-ojämn trubbig knöl eller uphöjning firax bakom
och imeiiaa ögonen (Fig. 2» fl). -Som -watet tecka

fants;
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fants till några iidoben (osfä bregmatis) ej el«

ler till tinnirigeben (usla temporu n), xieraligen

få danade 5 fom i naturligt tiliftånd 5 fä utgjor-

des af beikrifne bsnmasfa äfven d3n portion a£

tinningebenen 5 forn befants ui.ider Och bikom
Örat 5 utan teckn invändigt tiil de redi"kaper ^

fom vanligen utgjöra de inre hörielorganerna.

Igenom denna daning upkom en total brifl: af

alla huEvudikålens bakre delar, hvirföre hu^vu-
det fyntes ftympadt efter den iinea , fom dra-

gés ifrån ögonens öfre. del för^bi öior-iéns öfre

kant och få vidare nedåt och bakåt (Fig. 2. b.

C.) ftiedtför. Det fält , fom denna ' afikärning

bildade, befants af en Riksdalers vidd uppå
beklädt icke med fådan hud , fom anfigtet ocb
den öfriga ,kroppen , ty coriuin felade alldeles,

utan enda il med en "tunn mörk och blödfäfgad

hinna. - Vid dafs kanter funnos några ftrödda

hår. Defs yta var knö'ig och ojämn , med ea
ännu ftörre ikroflig liphöjning midt uti. Då den-

na, hinna afioäfades , fyntes derunder dn mängd
fvart Ifammanlupen blod , fom betäckte og'i äf-^

ven fävgadé fjelfva fubftanfen af den cell uläräf

och fÄrofliga dock tämmeligen hårda och' fäfca.

ben masfan , fom intog heia "ytan under fÖrbe-«

rörde hinna. Af detta inhätntas fåluida ^ att

intet, lum. återftod ^ fom kunde inrytniiia någon
hjerna ii-~^hviiken oekfå alldeles faknadest» - Ben«
masfan längsefter och, lodrätt klufven befants

förlängd ända ner till de förfta ryggkotorna
och utgjorde ett helt med halskotorna , fom på
detta - fätt voro förvandlade och ej på vanligt

vis Ikiljde eller färfkildt formerade. Vid det

nyfs anförda uphöjda fläiie på den löfa hinnan
"

,Q 4 CFi^. 2o
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(Fig, 2» a) förmärktfes vid påtrycktning en
vattnklar vätlka utfipra. Då det fpår af canal,

hvaiig.enom denna vätlka kom , vidare genom
benmasfan fullföljdes neråt 5 fyntes den fmånin-
gom vidga fig och vid de förfta ryggkotorni^
formera början tiil canalen för meduiia fpinalis,

hvars nervfubftans här fyntes vidtaga och neråt

ännu märke iigare foitfara , och hvarifrån nerv-

grenar till vanlige kroppsdelar utgingo. Af fig

fjeif följer , att hvarken teckn tili lilla hjerna

eller tiil meduUa oblongata fants, icke^ eller

Utrymme till desfa fubiiancers hyfande. Afven-
få följer det af halskotornas förändrade fkick

famt hopgyttring till en och famma berimasfa

med den fom formerade gomhvalvet och hela

bakre deln af hufvudet, att halfen 5 fom defs-

Utom var ganfka korrt ^ icke kunde röras och
att hela nackbenet (os occipxtis) ockfå faknades*

Fadren till detta Fofter har intet phyfifkt

lyte, ehuru jag ville förmärka att han till fjä*

lens förmögenheter var mindre frikoftigt begåf*

vad — och Modren en Piga af rafkt och fro*

digt utfeende , 26 år gammal, har, efter egen
berättelfe icke på 6 å 7 år haft fin menfl:ruation^

den hön utan återkomft förlorat , då hon vid

pafs för famma tid fedan var angripen af fiphi-

lifka åkommor med får i haifen och på några

andra fiällen af kroppen, hvarföre hon blef bo*

tad under min egen vård på Venerifka Sjukhu*

fet i Wadftena, För öfrigt har under hafvande

tillftåndet ingen tillfällighet mött eller befvärat

henne 5 fom på något fätt vetterligen kunnat

vålla eller hafva inflytande på foftrets ofull-

komliga
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komliga daning , utan har hon vid ordentelig

tid kändt defs förfta rörelfe i moderlifvet, hvil-

ke både fortfarit och tilltagit ända rill defs

Förlofsningen , fom icke eller var förbunden
med fynnerlige fvårigheter , inträffade.

Tabellen VI. Fig. i. Förefläller detta Fo-
ftrets hufvud framföre fedt i naturlig ftorlek

och Fig. 2. det famma på fidan.

a ? Befirif
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Bcjkrifuifig bfver Fyra Kya SvenJka Infeäer ttf^
' SlSpet Hift e r j

^

;

af

GUSTAF PAYKULL.

Om jag nu länge dröjt att till Kongl: Acade*
mien ieinna fortfättningen af mina beikrifn in-

går öfver fådana nya Svänika Coieoptera fom
ej redan äro i min Fauna Svecica optagna, har
det fkett i efi glad väntan att fnart ändå finna

de fläfta deraf beikrifne i Herr Majoren och
Riddaren Gyllenhals Infecta Svecica. Mitt
hopp har ockfå visferligen icke blifvit bedragit^

och förfta delen af detta verk, fom ledän utkom-
mitj är i min tanke få rnäilerlig^ att den lemnar
Sverges Entomologer föga annan önfkan öfrigj än

att Auctor måtte få tid och hälfa att fullborda ett

arbete af få ypperlig förtjänity hvarpå jag i fynner-

hetj för fortfättningen af min Fauna Svecica^ med
otålighet väntar 5 äfven oro jag ej ändå utan

några undantag 5 i alt Ikulie kunna följa den
berömde Författarens mening^^r.

Emedlertid med huru många nya Svänika
Infecter både han och jag fjelf befKfifvit , är

ej underligt att flera åteiftå fom efter handen
updagas. För denna gången har jag äran under
kalla Kongl. Acadeniien Fyra Species 5 fom jag

valt ur ett ändå icke bland de rikafte flägten af

Sverges Coieoptera nämligen Hifler. Af desfe

Specie
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Species äro två • nämlige n H.ill:. »vStercorarius

och H. Speculiier, lörr bcikiifnc af Utländlke
Författare , faft ing'Midera af Fabricii SyHem
Införd, - mén de två andra foni jag kalic^l Ru-
gifer, och Pkeiis förut aldeles oUefkriJne, Den
•förfta eller Hift. Stercorarius hörer enfam bland

dem till fitt flägtes förfta- afdelning 5 iitmärkt

med intryckta ifrek på fidorna af ThorprX 5 och

till den ^underdelningen deraf forn endaft har

'étf ftték' på bvardera fidan. De andra trenne

Species åter höra till llägtets aridra -afdelni-ng--^

fom har Thorax utan intryckte fidoftreck. Af
de föril t[el1irefn¥ iiifkrän^er • ja_^ mig att här

endail upgiiva caracteren och Synonymien, men
af -dé två' a Idel es nya har jag äran lemna ^itför^"

iig^ befkrifiiningarv ^-

Hijl, Stercorarius. Se Tab. VII. FIg. i.

Obloiigö-qnadratus ater^ elyfrTs ftriis f ribiis ex-

ternis dorfalibus" integris , reliqiiis brevisiiniis 3

|p3:fHl9. laterAli isevi tibiis anticis 4-'deritatis.

"'Sturm Deutrchlands Fiiuna 'p/ ii2; 13. Hifli
^' Stercorarius. .:7„ • :;

-

Entomoiogifche Hasfte p.-f7. Hift. Stercorarius^

Habitat in Gerrnania fat frequ^ ns, in Svecia ra^

Tisfime.. Unicum modo individuuai. Ipi :'.. pjo*
pe Holmiam inveni aiterum in Oilrogotiiia,

Hifl. Speculifir. Se Tab.VII. Fig/s»

Aeiieus elytris opacis punctatisfimis > hui^i^jcis ^
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apice fummo ,
maculisque duubus anticis , futu-*.

rali majore 5 l^visfimis , nitidisfimis.

Latreille Hift. Nat. des Cruftacees et des

Ins. IX. p. 199. Hift. fpeculifer,

Weber ObC Ent. p. 37. N:o i. Hift. pul»

cherriams.

Habitat m Smolandia ubi a Dom. LjUNG et a

me ipfo rarius captus.

Hijt. Rugifer, Se Tab. VIT. Fig. 3.

Niger opacus rugofe-^punctatisfimus, elytris ma*
cuia parva bafeos luturaii laevisfima, tibiis anti-

cis muiticrenatis*

Habitat in Uplandia minus frequens^ plu*

ra tamen individua ipfe inveni»

Totus niger, et muUitudine punctoriiiii 5m«

presforum opacus. Caput punctatislimum, fronte

convexa , antennarum clava fufca. Thorax con-

vexus poftice longitudine duplo latior , antice

vero anguftatus '5 et utrinque parum impresfus ,

ubique punctatisfimus , in difco tamen punctis

minoribus , unde paulo nitidior , apparefc, ScU'

'telltim minutisfimum. Elytra ad bafin thoracis la-

titudine, in medio vero modice dilatata ^ con-

vexa , punctis in rugas m-nutisiimas confluenti»

bus creberrime adfperfa ^ ftria futurali integra

rugisque quataor obliquls aoiumbus profundio-

ribus , a bafi vix ultra medium extenlis ^ ruga-

que
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1

que marginali interdum cum hiimerali conflu. n-

te. In angulo dimidio inteiiori , e conntxu
ftrias futuralis cum niga quarta dorfali oriunte,

macula parva lacvisfima. Pectus et Abdomen pun-

ctatislima. Peärs nigro-picc i, tariis diiiuiori uns,

tibiis anticis valde dilatatis multicienatis, inter-

mediis et pofticis fpinulofis, Magnitudine Hi(h

Mitiduli. öhf, Diifert a Hift. 4-iiriato corpore

oblongiore duplo majore , thorace toto puncta-

tisfimo 5 macula laevisfima elytrorum muito mi-

nore , tibiisque anticis muiticienatis.

Hift. Piceus, Se Tab, VII. Fig. 4.

Piceus , fubglobofus , lasvisfimus 5 elytris trun-

catis , ftna marginali quatuorque dorfaiibus le-

vislimis 5 tibiis fimp lici dus.

Habitat ad Wålfäira prope Upfaliam raris-

fime Dom. Hedenström.

Totus piceus fubtus dilutior. Fröns parum con-

vexa laevisiima 5 antennarum clava concolcre»

Thorax laevisfimus ^ valde convexus, brevis, vel

poftice longitudine fere triplo iatior, fubangula-

tus, antice pro receptione capitis emarginatus.

Scutellum minutisfimum, punctiforme. Elytra an-

tice partis pollerioris thoracis iatitudine, in medio
valde diiatata, poftice iterum anguilata trunca-

ta j oculis nudis lasvisiima , armatis vero ftria

marginali quatuorque dorfaiibus adornata , qua«

rum quarta dorfalis antice poftic: que abbrevia-

ta 5 reiiquas vero, prsefertim ftria marginalis

prinaaque dcrfaiis fere a bafi ultra medium ex-

currunt* -
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cuifufit. Stfia lateraiis integra eft et diftincta*

Oculis iente ( acutisfima armatis, . tamen fxoe mi-;

crofcopio coirjpoUtOj puncta omnino miniitis{i>ma<

pr^ferdm poilice ten.ere fp.irfa fe confpicienda,

praebent/ Fsctus e£ Abdomen oculis ai raatis :cre-

bre fed leviter punctuiata. ornnes lim-

plices 5 vix diiatatae^ iente mödo tortiore ipinu-

lis qu i busdam raiiioribiis. Obf, Hill. pygmEeo.

atfinis videtur ^ fed differt magnitudine plus

quam duplo miDOre , elytris loevioribus ilria,

marginaii diflincta ^ tibiisque fimplicibus.
^ ,

*) Den brede^id livarje Figur ntfatte line^eB föra-

Itäller iiifectets natnfliga längd.

Bejkrif*
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Bejkrifmng Sfver de i Sverige fundne Arter af
Bromle-Sldgtet, JABANUS Linn.

Af

C A R L F R E D R I C FALLEN

De tvåvingadé Infcct-arter, fom i Sverige kal-

las Broms
^ Brömfar^ fördes af Arch. v. LiNNe

till et enda Slägte^ men Iiafva under Stats R.

Fabricii omarbetande blifvit fördelta på flera^

hvaraf trenne höra till Svenlka Fauna, nemli-

gen Tahanus ^ Hamatopota och Chryfops, Af des-

fa hafva de två fiO; anförda redan fÖrut af H:r
Latreille \xt\ Diction, d^HiJl, Nat, famt af Hr.

MeiGEN uti Bffchreihung der Europ, Dipt, blifvit

; antagna •— Ehuru berömligt det är3 och tvifvels-

I

tltati mycket bidragande till Vet uill: p-rs fram*
jftcg, att me^l fiörre nogg-^arhet äa faidom Ikett

gr-r lka Slägternis käLnen. k --t ä^c .-r man lik-

^täl, hvad Brö'^'Sirtern'-i arii-å-^ rjr'i'. dning att

,
anfe den t*il der:.s iät\l,,dM.d;- j il -^a Genera
^använda mö 'an iöc miiiårc. rö iv^äivlig. Nya
Slägte-s tillil^aparxde bör ej ärv lum^ uran i å^n
händelfe afvikelfen i de si - u vl '^ kännemär-
ken är bi^tydelig ock gMn&.i 2iilr..3dr, men i

motfatt

. Såfom exempel Jran eriFörf^ Pr? n gom' a Latr^
l-abr-Tany glosfa Meig ; Kvavaf L ^f:Ft^ har itälit

V .et par a»' »'er ati lagtet Tabaoi*s. 3.' e;:) desfe ä-

.
.-ro likafom Bomby Ui Ai terna i i akrad af prqbo,-
fcis , Ocb fåledes med r..itt3. förda iWl el" eg't får-

^' "fkildt 51ögte. Ingen Art bätaf &r änaa känd fa-
loBi fiiiiiieu i S-?esige.



234 1809) 05. Nov, Dec.

motfaft fall och enär desfutom de öfriga kropps*
delarnes Ikapnad, antal, proportion, beväpning
eller beklädning , famt fjeliva Larv-tillftåndet

och näringsfättet befinnes hos färlkildta arter

närmaft enahanda, få iörftår jag ej annat, än att

fönderdelandet i flera Genera mera fkail förfvå-

ra än underlätta Syftemet^ ty likafom för få

Sägters antagande är otjenligt, få fkola äfvea

för mångas vara det. Och Ikulle man icke ge-

nom en alttör fträng och fin granfkning lluteii-

gen kunna komma därhän, att få lika få mån-
ga Genera fom det gifves Species!

Munndelarne hos Diptera äro vanligen me-
ra köttagtige än hornagtige, och förändra fåle-

des genom intorlvning fin ikapnad. Detta o,ak-

tat är hvad Brömfarne angår, det utur munnen
Utfträkta fnytet, hvars öfra fida betäckes med
tvänne fammanliggande Munnfpröt, fåfora altid

fynbara, ett icke okänbart märke för defs arter,

Desfa munnfpröt, hvaraf Fabricius egenteiigen

tagit Slägtmärkena , utgå från fäftet af proboicis,

äro tjocka, fmåhåriga (äfven i Cbryfops) med
yttre leden längre, nädan hoptryckt, men förete

efter hvad jag kunnat finna, ingen märkelig
Ikiljaktighet^ ty då yttre leden uppgifves fåfom

obtufus i ChryfopSj incurvus i Tabanus, och fecU'»^

rif&rmis i Haematopota, få tiiikännagifves där-

med deJs ingen uteflutande egenlkap, dels blott

en tillfällig fkillnad. Bevifet häraf hvllar i fle-

ra och många individuers jämnförande fins emel-
lan; hvarvid man nogfamt finner, att ju ftörre

Biömfar, ju mera äro deras munnfpröt inböjda,

och i fynnerhet, att Hannarnes ytterila munn-
fprötsled är trubbigare än Honornas ^ å hvilka



l809) 0(5. Nov. Dec. 235

den alltid finnes fpitfig, äfven i Chryfops. Där-
emot tyckas Hannarnas munnfpröt i hela denna
infect-flock vara något korrtare och likfom me-
ra uppåtftående än Honornas. — Af mera vigt

vore därföre Munnfprötledernas olika antal ^

hvaraf två tillägnas åt Tabanus, och tre åt de
Öfriga. Det visfa häraf är likväl, att man har
lättare att uppdaga två än tre ledgångar i hvar-
dera af nämnda Slägter» *)

Antennerna, hvarå mycket affeende bör gö-

ras vid et Infect-Slägtes beftämmande^ hafva i

de närvarande en lika infattning och 3 leder 5

hvaraf den ytterfta, alltid längre, röjer för fyn-

glafet en tät fammanfättning af <; leder, och är

naken ^ hvaremot de två inre äro tydeligen hå-

riga» — I betraktande af desfa tre ledernas pro-

portion, gifves dem imellan en märke lig olik-

het, hvilken vifar, om icke en väfentelig lkill«

nad för flera Genera^ åtminftone et brukbart
kännemärke för Afdelningar innom et och fam-

K,V.A,HandU IVQ^värt. R ma

*) Antalet af Se tas har längefen varit angifvit til

fyra, inneflutne i en vagina bivalvi, utgÖ-"

lande Hanftellum. Nu mera angifvas del Hae-
matopota till 3 uti eii vagina bivalvi, famt i

Tabanus och Chryfops till 5 uti en vagina un i-

valvi. Denna fkiljaktighet Jian ej atan en lått

hand och goda ögon upptäckas , hvsrvid hvarje
Slägts åt&illiga arter borde iinderfökas» - Un«
der handteringen a£ desfa ömtåliga delar fkulle

,

all varfamhet oaktat, väl kunna ike, att en eller

annan feta går furlorad, och misftag därigenom
uppkomma* —- Att probofcig för öfrigt har li-

ka och enalianda byggnad i desfa Slägter , där-

om kunna de i Fabricii Syft. Antl. anförda Slägt*

Characterer jämföras.

I flerfå Infectflägten blir man tarfe olikhet mellaBi
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ma Genus, men fom desfa Slägtnanin redan
blifvit i Sylleniet införda 5 få är man likafom
tvungen att framgent bibehålla dem.

Brömfarnes Character habitualis är följande ;

Corpus obtiifo-oblongum. Caput oculis mag-
nis pulchre et varie pictis faspe nudis^ oris apertu-

ra non prominente, nec cornea^ palpis porrectis

in conum com probofcide conniventibus. T/zo»

rax crasfus, fubteres, villofus. Scutellum pilofum^

inerme, thoraci concolor. Ahdomen ovatum, pa«

rum convexum, pube breviori obductum, feg*

mentis 6 (praeter analia) inftructum. AU hori-

zonialesj divaricatEe, curfu nervorum fimiles.

Halteres clavati. Squama fub alis integra. Pedes

fimplices^ femorihus pilofiSj tibiis pube breviori

una cum fetulis brevibus fgepe obductis. Spiiiu-

Ise duae in apice tibiarum intermediarum diilinc-

tae, et prseterea duas in Chryfope obfervantur bre»

vifOm^ in apice tibiarum poilicariim Tarji f

articulati: ungvibus apicis duobus/

Lefnadsjättet uppgifves fålunda, att larver-

na föda (Ig i gödfelfpillning ^ och afbida fin för«

vandling underjorden, hvaiom Baron de Geers
befkrifning i KongL Wet. Acad. Handh år 176O5
famt FiscERSTRÖMS Econ. Diet. art. Broms vidare

kan rådfrågas. Såfom bevingade Infecter vifa

de fig omkring midfommarn, fmyga lig att ftic-

ka

Antenn - lef^eroa , fåfom bland Cimices , K\'arfif

bland A 3 a d i - arterna en del har andra IcdeiJ.

•vida längre, en del endavSt lika lång med den tre-

dje, o. f. v. Fldraf Iknlle man ^al icke utan lö-

jelig orättvifa knni a ftitta dem i färikilta Genera!
*) 1 Hafiiiat. pluviali förek oinnier en ahdkning

i NerT gången, få ringa, alt den alldeles icke be»-

höfyer eflerCragas,
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ka fjelfva Mennifkan^ åtminflone en del arter ^

i fynnerhet när regn inilundar , men förnämli-

gaÄ tillfoga de Hädar och Bofkap en Hor olä-

genhet genom (it biodfugande. Deras fting är

fårande, men icke giftigt j och bör man ej för-

blanda desfaila^s infecter med Styng-arterna^ fom
utgöra Slägtet Oejlrus och förlölja kreaturen ^

för att lägga fina ägg på fjelfva djur-kroppen»

Differentia fexus ar lätt igenkänd, få väl a£

Hannens utåt anus fmalare abdomen, fom af ö-

gonen 5 de där hos Hannen äro ftörre och tätt

Xammanfittande (conniventes )5 men hos Honau
genom en fkiljevägg öfver vertex åilkiilda. *}

Differentia Specierum målle här tagas af vin**

garnes och kroppens färg ochtekning, hvarför*-

utan man til et än fäkrare beflämmande af ar-

ten nödgas begagna den annars efter döden för»-

gängeliga ögonfärgen. Varmt vatten, hvari In*-

fectet doppas, upplifvar den famma endall ofuli^

Jkomligt.

I Kedjan af Genera Dipterorum kitager

Tahanus med Samflägfer ilt rum (^Miiigt min Upp--

ilällning) i början af fednare hu vudafdeloin^

gen: antennis parum articuhtis ^ bland dem^ fom haf^

va en flutnerV [nervus terminalis} hvilketi Omgif-*

ver hela vingens inre kant^ och däri flera läng-

R 2 de-

*) Semmanfittandp o^ort lu1s t)iptera Itrö {natt Tagt

alltid tecken till Han-köin Dock ^divas fléta Ge-
nera^ L.Täri arter förplcomtiia , hyilkas Haimar

|

likigföm HöDOr häfta 6gön m^å Oälljetägg öff^K'

\' e i' teX n 1 tk i 1 1 d fl
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denerver fluta fig. Alla Genera i denna huf-

vudafdelning hafva desfutom vid vingens fäfte

tvenne nedåt inre kanten , i en fpitfig vinkel

,

löpande nerver , (nervus angularis). Och till et

än fnarare igenfinnande bör anmärkas, att of-

vannämnde Brömsflägter äro förfedda med en
vid hauftellum famraanhängande probofciSj men
fakna däremot den hårlika förlängningen i fpet-

fen af antennerna, fom annars tillkommer en
del andra Genera,

Såfom närgränfande Slägter må Sicus och
Xylophagus anföras (bägge med affeende å ftru-

ctura palporum et antennarum , famt nervernas

gång 1 vingarne) men, att förbigå andra fkilje-

märken, kännes det förra fnart på litt Scutetlum

fpinofum och på aU incumbentes ; det fednare på
fin fmalare kropsväxt, hafvande defsutom nä-

ftan intet fjäll i vinghåian. Heptatoma däre-

mot är et nytt Slägte, fom näppeligen utan pa"

tredje antenn-ledens ilöne och tydeiigare fmå-

leder kan fkiljas från Hasmatopota, Den här-

af i Tyfkiand kända art torde ännu ej vara fun-

nen i Sverige.

Enär man betraktar Brömfearterna fåfom en
naturlig Ordo eller FamiUa biand tvåvingade In»

fecter, få torde följande märken tillräckeiigen

beftämma den iamma:

Os probofcide» Palpi 2 crasfi, ftipitem pro-

bofcidis fere obtegentes, 2 f* 3 articulati: arti»

culo
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culo ultimo longiori, antenna 3 articulatae: arti-

culis I. 2. pilofis, 3. longiori, nudo, fubarticu-

iato. Scutellum muticum. Squama fub alis diftin-

cta, integra, AU divaricatae^ nervö terminali
inftructJ».

TAB ANUS
Patpi ftupoli, biarticulati: articulo fecundo

longo, incurvo. Fabr.

Antennarum articulis rfuobus infimis brevi«

bus 3 tertio lunulato ad bafm compresfo-

dilatato, .dente dorfali inftructo*

I. T. BOviNUS oculis virefcentibus; feg*

mentis margine lutefcentibus j niacula dorfali tri-

gona pallidiori.

Fabr. Antl. 92. 1, Ent. fyft. 4. 363. 4» Linn.

Fn. 1882. Meig. Latr. De Geer Inf. 6. 219. I.

tab. 12. f, 10* II. (Panz, Fn. 2. t. 20. %)

Mas et Fem. antenna bafi et palpi lutefcentes.

Octåi xiuåi. senei immaculati. Fröns cinerea. Thorax
obfcurus, cinereo-villofus, dorfo lineis longi«=

tudinalibus e pilis deniioribus, faepe obfoietis 5

notatus. Abdomen hrGViter pilofum, nigricans,

fegmentorum margine fubtus et fupra late lute-

feens. In fmgulo fegmento macula dorfalis tri«

gona adeft. Femora nigricaniia, pilofa. Tibi^e-

lutefcentes^ fubpubefcentes. Tarfi obfcuri, dU
brunneO-nervofae^ margine exteriori brunnefcen-

tes.

Anm.
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Anm, är den ftörfta hos ofs kända art, va-
rande ända till en tum i längden. Förföljer i

fynnerhet Häften. De citationer, fom vidare ho-

ra till denna och följande arter, kunna fökas u-

ti Fabr. Syft. Antl, — Hannen Ikiljer fig ifrån

JJonan^t äfven i abdoniens färg , varande under
vingarne mera gulaktig.

2. T. TARANDiNUs oculis virefcentibus ^

iiigricans^ fegvnentis niargine flavis3 antennis pe-

dibusque lutefcentibus.

Fabr. antl. gf . g, Ent. fyft. 4, 364. lo. Linn*

Fn, 1884. Meig,

Fem. Antenns totas luteas. OcuUimdi^ in mor«
tuis senefcentes. Fröns et latera thoracis in pri»

mis flavo-pilofa. Thorax nigricans. Ahdpmen
grum, dorfo et ventre fegmentorum margine ci-

liato late lutefcens: maculis trigonis nullis. Ba-
fts femorum nigra. Alarum cofta et nervi fla*

vefcunt.

Anm. Storleken näftan lika med föregåen-

de. Finns i Lappmarken, hvaräft han ilinger

Rhendjurens fpäda horn, och Ikadar dem. Han»
nen till denna art har jag icke ännu fett.

3. T. TROPICUS oculis asneo-viridibus : Ii-

neis 3 transverfis purpurafcentibuSj abdominis
lateribus bafi ferrugineis^ fegmentorum margi*

ae tenuiter albo-ciliato.

Fabr. antl. 100. 32. Ent. fyft. 4. 368» 28*

Linn. Fn. 1886. De Geer Inf. 6» 220. 2. t. I2,

i If. Meig. (Pans. Fn, 13. t. 22.
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Mas et Fem. Antenn^e nigricantes, in medio
ferrugineae. OcuU in vivis obfervati trilineati ^
hirfutie denfa obtecti» Fröns et thorax obfcura ,

cinereo-villofa. Dorfum thoracis iineis f e pilis

denfioribus faepe obfoletis notatur. Abdomen fub-

tus ferrugineum f. teftaceum, poftice obfcurum»

Dorfum autem in medio longitudinaliter obfcu-

rum f, nigrum : fegmentis margine tenuiter al-

bo -ciliatis» Femora obfcura cinereo-pilofa. Tibm
ferrugineas. Tarfi nigricantes, Alarum nervi ob«

fcuriores et validiores quam in Specie fequente.

Anm. 1, Mindre än förra, eller af g liniers

längd, och vankas på flera ftällen i Sverige» Ma-
cula antica ventralis et media dorfalis longitu-

dinaliter decurrens magis coarctata anusque in

Mare magis nigrefcunt quam in femina, Defs-
utom blir man ofta varfe hos lefvande indivi*

duer af Honor hvitaktige trekantige fläckar på
ryggen. _ Et honexemplar bör nämnas, fom
väl liknar följande art, undantagande i anten-

nernas och fötternas färg, och berättas äfven
haft iikfärgade ögon, utan ftrimmor, men för

öfrigt alldeles lik honan till T. tropicus i tek-^

ning och mörka vingådror.

Anm, 2. Jag påminner mig hafva fett lef-^

vande exemplar af detta Slägte, hvars ögon va«
rit delta i 2 färgor och fåledes liknande T. pa*

ganus Fabr. Antl. 9g. 27. oculis antice viridi-

bus, fafciis 3 fulvis ^ abdomine utrinque ferru-

gineo roaculato; kan hända en för Svenlka Fau«
na färfkild art, fom för närvarande icke är

till hands.

R 4 4. T. RUST«
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4, T. EUSTicus oculis virefcentibus imma-
culatis^ corpore cinerafcente 5 antennis luteis,

alarum nervis pailidis.

Fabn Antl. 99. 26. Ent fyll. 4. 367, 23.
(citiereus ftonte punctis 2 atris. Semper femi-

na biijus fpeciei.) Linn, Syft. Nat. 2 IQOO. II.
Meig. (Panz. Fn. 13. f, 21 t nimis parvaj

^Ias et Fem. Antenrn^ totse lutefcentes* Om-
fe' hirlu uli» Ihorax grifeo-pubefcer.S ^ cinereus.

Jihäom n cinereum^ dorfo feminee viventis lon-

gimdinaliter fuico-4 lineato, latere autem Ma-
ns utrirque ad bafin fubteftaceo. femora obfcu-

ra. Hhia pallidae, anticarum apice tarfisque om-
iiibiis uigricantibus. ÅU aqueas^ nervis pallidis,

tenuibus.

Anm* Storleken lika med föregående. Van»
kas än ymnigare 5 och IkiJjes flraxt från T. tro-
f>fCUS genom antenn- och vingådrornas färg; äf*

^

vei fötterna äro blekare. Hos upptorkade Hon-
exemplar kunna tvänne längsgående mörka in-

böjda ftrimor fynas öfver abdomens rygg, och

på Hannens fyns däremot ofta en bredare llri-

STia i medlet Men Honans kropp befinnes all-

tid på undra fidan ljusgrå, enfärgad, och äger

itiellan ögonen 2:ne efter hvarandra fittande fvar-

ta puncter, fom ftundom felas. De uppkomma
jiemligen, enär luddet afflites från den under
dem varande lilla upphöjning, Här bör ock
nämnas et Hon »exemplar, hvars abdomens fi-

dor framtill, tillika med fötter, äro mörkgula.
Balis pedum och tarfi fvarta^ för öfrigt lik, i

allt annat ^ denna art»

5", T. AUTUM-
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^. T. AUTUMNALis alis brunneo - nervolis ;

abdominis dorfo nigricante; ordine tripiici albi-

do-maculato.

Fabr. Antl. 94. 5'. Ent. fyft. 4. 364. 7. Linn.

Fn. 1883- (Meig. Dipt. i, 2. 167. 6: t. 9. f. 27.

an verus ? )

Fem. Fröns Jilbo-cinerea , villofa. Thorax

nigricans , cinereo- villofus^ ftiiis in dorfo 5-

longitudinalibus , obfoletis, e piiis denfioribiis 5

pictum. Ahdomen fubtus cinereum, ftria ventra-

Ii latiori, nigricante, fupra nigrum : macula tri-

gona albida et macula utrinque obfoletiori in

fingulo fegmento notatum, unde triplex oritur

macularum feries. Prasterea incifuias nndique
tenuiter aibse funt. Femora obfcura , cinereo-

villofa. Tibia albidas: apice tarfisqiie nigris.

Alarum nervi validiores et brunnei.

Anm. Denna liknar endaft et llörre exemp-
lar af följande art, och torde däraf vara en
varietet, forii i affeende på kroppsftorleken äger
ftarkare teckning, tjockare brunaktige vingådror.

Någon Hanne härtilhörande har jag icke ännu
upptäckt, ej heller haft tillfälle, att granlka
Honan lefvande, hvars ilorlek går upp med T,
TARANDIN I.

6. T. BROMius oculis 3sneo-viridibus: ii-

tiea unica transverfa purpurafcente 3 alarum ner»

vis abdominisque dorfo ordine tripiici albido-

maculato nigricantibus.

R f Fabr.
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Fabr« Antl. 97. ig. oculis fafcia purpurea^
corpore cinereo. Ent, Syft. 4. 366* 17. Linn, Fhc
Iggc. De Geer Inf. 6. 221. 3. (Meig. Dipt. i.

2. 169. 9.? )

Mas et Fem. Magnitudo T, ruftici , color

autem et pictura omnino praecedentis, a qiio fo*

lum differt magnitudine minori, niaculis doifa-

libus obfoietioribus nervisque alaruni nigrican-

tibus, tenuioribus. Venter prseterea ad balin in

teftaceum faepe vergit. Antenns qiioqiie nigrse^

ad bafm^ vei in medio^ rufefcentes»

Anm, Vankas ymnigt i Julii och Augufti

månad i Skåne och annorftädes. Att detta är

Auctorernas T. hromius och i fynnerhet Linnei,

bör flutas af den å ögonen befintiiga ena tvär*

randen 5 fom jag aiitid obferverat hos de lefvan*

de af denna art. Desfutom är denna en af de
allmännafte, och bör följaktligen ej vara T, au-

tumnalis Linn. hvilken fkall vara fällfynt. Man
faknar iikväi tillräckelig befkrifning, (och där-

ibland et noggrant jämnförande mellan få när-

flägtade Arter) för att vara vifs, att icke Han-
nen till T. rufticus (fom dock äger oculi im-

maculati) eller defs ofvanför i anmärkningen
nämnda hon -varietet varit i figte. Honan äger,

i likhet med T. ruftici hona, 2*ne mellan ögo*

nen flående pimcter 5 hvaraf den öfra ofta är en

linea, i måhn af luddets afnötning. (Stundom
finnas icke desfa puncter.) Så väl i denna om-
ftändighet, fom enligt öfrig beiluifning , finnes

Meigens T. bromius vara den famma med i frå-

ga varande j men uttrycket om abdomens i fyra

rader
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rader gående fvartbruna ftrimor är antingen för-

haftadt , eller förråder det en annan art. För

öfrigt inträffar befkrifning och angifna florleken

å T. autumnalis Meig. äfvenledes med närva-

rande art. Med T. pluvialis Linn. kan den ej

fägas hafva annan gemenfkap, än i kroppens
någorlunda lika tekning.

H^MATOPOTA.
Patpi exfertiy triarticulati: articUlo ultimo

fecuriformi, acuto. Fabr.

antennarum articulis fublinearibus: fecundo
brevisiimo.

I. H. PLUViALis oculis seneo- virefcenti*

6us: ftriis 3 undatis obfcure biuneis^ cinereuSj

alis nebuloiis albo-punctatis.

Fabr. Antk 106. I. Meig» Dipt. 2. 163. I.

f. 20. £1. 6 2 Latr.

Tahanus Ent, fyll. 4. 369. 32. Linn. Fn. 1887.
De Geer 6. 223. 5". tab. 13. L i. 2. panz. Fn*

I3« t. 23.

Mas et Fem. Antenna porrectae^ nigrae^ ar*

ticulo primo crasfiori^ ovato^ fecundo breviffi-

jno apice fpinofo^ tertio baii ferrugineo. Caput

fubtus cinereum^ fupra antennas feniinse nigro-

glabrum (an femper?) punctisc|ue duobus ver-

ticis



ticis nigro-opacis notatum. Ihorax cinereus

,

dorfo longitudinaliter obfolete albido-ilriatus et

nudiis, fajpe opacus, pectore villofo. Abdomen
obfcLiruin, incifiKis teonuiter aibidis. Macuias

praeterea dorfales et lateraies cioereas, obfoietae,

in exficcatis parum confpicuae. Peties ohicun^
tibiis anticis anniiio bafeos, poderioribiisqiie an-

nulo duplici pallido notatis. AU nebuiofe^ al-

bido-punctatas: macula coftali fufeiori.

Anm. Af ,denna allmänna ärt, fom orätt

plägar kallas hUndknagg , rättare hlindbroms ^ äro

Honorna mäft gängfe. Storleken är ^ linier

,

fmalare och föga längre än Chr. viduatus. Att
Hannen har oeuli conniventes intyga Fabr, och
Meig. Denne fednare har en alldeles lika tek-

nad, och monne verkeligen Ikilid ? art, under
namn af H. italica. Den afviker i något längre

Antenner (längre än hufvudet) och förfta le-

dens cylindrifka form, hvadan Panzers citera-

de figur Fn. Germ. 13. t. 23. förmodas vara gjord

efter den famma — En annan art //, equorum

förekommer i Fabr. Antl. 109. 8- ri^gr^j abdo-
minis lateribus bali ruEs, aiis fufcis albo-punc-
tatis, hemma i Tylkland, Skulle ej äfven den
kunna förlora fin art-rättighet, och vara en va-

rietet af H. Piuviaiis ?

C H R Y S O P S.

Patpi exferti, nudi, triarticulati : articulo

uitimo majorij compresfo^ obtufo. Fabr.

Anten-
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Antennarum articiilis linearibus : infimis du-

obus fubsequalibus.

I. C. COECUTIENS nigricans flavo-viilofus ^

abdominis bafi utrinque flava^ alis nigris aibo»

bifinuatisj pedibus nigris.

Fabr. Antl. ilo. I. Meig. Dipt. lyg. 4.

Tahanus Ent. Syft. 4. 372. 4. (Linn. Fn. 1888.
De Geer Inf. 6. 224. 6. t. 13. f. 3. ? )

Fem. Åntenna nigrae, bafi ferrugineas. Frans

flava , maculis 3 nigro - giabris infra antennas

confluentibus. Thorax nigricans, lateribus pras-

fertim flavo - villofus^ dorfo lineis 2 obfoletis

notatus. Abdominis fegmenta duo antica lateri-

bus utrinque late flava : puncto triangulari fla-

vo interjecto. Segmenta 4. 6. uon nifi macu-
lis dorfalibus obfoletis picta , et pube denfiori

fulva obtecta. Pedes toti nigri. Alarum coila a

bafi usque ad apicem maculaque pone medium
transverfa nigra^ hinc finus duo albo-hyalini o-

riuntur.

Anm. Då denna arten äger en fnar likhet

och ftorlek med den följande, få har det varit

lätt att förblanda dem. Baron DE Geers be-

ikrifning, äfven fom v. LiNNés, inträffar bättre

med T. viduatus, i fynnerhet hvad abdomens
tekning vidkommer. Men att den här beferif-

na är Fabricii C. coecutiens, ger abdomens co«

lorit vid bafis och förtigandet af någon annan
tydelig tekning å de öfriga fegmenterna klart

tilkänna. —. Sannolikt är denna Art mera fäli-

fynt än den följande^ och Hannen ännu okänd,
2, a
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2. C. yiDUATUs nigricans , abdominis baE
Utnnque et maculis dorfalibus trigonis flavis j
aiis nigris albo-bifinuatisi tibiis pallidis,

Fabr. Antl. 113. 10. Meig. Dlpt. 2. If8«
2. t. g. Tahanus En t. Syft. 4. 374. 47. Ta6. coS'^

cutiens Panz. 13, f. 24- $ (figura pesfima.)

Mas et Fem. Fröns flava, nigro-maculata*

Thorax nigricans, flavo-pubefcens , maculis fub-

tus variis et fupra lineis pallidis obfoletis pi«*

ctus. Abdomen nigro flavoque variegatum, feg-

menta 2 anteriora lateribus flava^ maculae dor«

fåles trigonae et margo fegmentorum undique
flava^ in Mare autem apex fegmentorum magis
late flavefcit. AU aibo-finuatas, ut in C. coe-

cutiente. Pedes nigrij tibiis pallidis.

Anm. Hannen förekommer mera fällfynt,

och äger mera mörklagda vingar än Honan,
dock känd efter anförda artmärken. Arten äc

för öfrigt 5 fåfom befkrifningen utvifar, ganfka

nära lik den förra ^ och fnaraft Ikilid derifrån

genom abdomens och fötternas färg. Ögonen
i lefvande tiilftånd äro vackert gröna med fvar«

ta fläckar.

3, C. SEPULCRALis niger 5 margine feg*

mentorum pailido-pubefcente^ alis nigris aibcH*

bifinuatis.

Fabr. Antl. 113. 12. Tabanus Ent^ Syft. 4;

374- 48.

Fem.
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Fem. Fröns nigra , nitida 3 niacula uiedia

Hava. Thorax niger^ pilofiis 5 pilis lateralibus

magis flavefcentibus. Ahdomen nigrum 5 margi-

ne fegmentoriim inprimis pallido ve) luteo-cili-

ato. AU ut in praecedente. Pedes nigri.

Anm* Hörer visferligen till egen art, fkild

från följande. Men defs Hanne är ännu okänd.

Den är den minfta af våra Svenlka Broms-

arter S något ftörre än en Vanlig fluga , och nä-

ftan mindre än föregående. Är funnen i Skåne

och Weftergöthland.

4. C. LUGUBRis niger, abdominis dorfo

concolore^ thoracis lateribus fulvo^hirfutisj alis

nigris : linu unico albo.

Fabr. Antl. 113. 9. Meig. Dipt. 2. 160.

^. labanus Ent. Syft. 4. 373. 46. Linn. Fn. 1889*

Mas. Fröns nigra , nitida
, puncto luteo,

Corpus obfcure nigrum ^ pilofum ^ abdominis

ventre ad bafin lutefcentej hirfutie ad latera

thoracis fulva. AU nigrse: linu albo-hyalino po-

ftico diftinctiori. Fedes nigri^ tarfis baii teflaceis.

^ AnWi Ar fällfynt fedd i Skåne. Honan
äger jag icke. Arten har lika längd med C,

viduatus 5 men är mera bredlagd , och visferli-

gen färlkild art från föregående ^ med fvartare

vingar 5 fom nedanför bafis fakna näftan allde-

les den hvita genomikiniigheten , hvilken ut-

märker de tre förut anförda arter ^ och äger

endaft den vid fpitfen varande genomlkinliga

Jjufa fläcken (finus) med dem gemenfam.
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